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O P D R A G T.

DEN 'LEER BEROEMDEN EN ZEER

ERVAARNEN HERE ,

PHILIPPUS AMBROSIUS
MARHERR,

DOCTOR EN BEROEPEN PROFESSOR

IN DE GENEESKUNDE OP DE

UNIVERSITEIT TE

P R A A G,
MYNEN HOOGGEACHTEN

VOORSTANDER

,

BEGUNSTIGER EN VRIEND,

WORD DIT WERKJE ZEER NEDE-

RIG OPGEDRAGEN,

DOOR

DEN SCHRYVER.
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O P D R A G T.

Zeer Beroemde Heer!

Jfelen zyn de beweegredenen , waar-

door GT my op 7 naauwft aan

U verbonden hebt : het is met flegts de

kragt der vriendfehap , die my heeft

aangefpoord , om dit gedeelte van my-

nen arbeid en waarnemingen aan

IJIVRN naam optedragen.

Immers zyt GT my in deze zaak

een Leidjlar geweefi , zonder welke ik

mogelyk nooit tot zodanig een onder-

zoek zou zyn gekomen
,
nog immer iets

vermoed hebben > van die dingen , wel-

ke ik nu gezien heb en ondervonden.

Aan UfVE fchranderheid en door-

dringend oordeel is dit zuerkje zyn be-

flaan verfchvldigd. Kmdelyk zyn het



O P D R A G T.

UWE raadgevingen y
die ik In het

nemen der proeven , in
9
t genezen der

zieken , en in de daaruit afgeleide

waarnemingen ,
gelukkig tot dus verre

heb mogen gebruiken.

Het is dienvolgens, behalve de ivet

der vriendfchap , ook de pligt van een

braaf en eerlek man , die my verbind,

om U ene openbare betuigenis te doen

van myne dankbaarheid
}
- en ofjchoon

GT dit door UWE nederigheid mo~

gelyk Heffi zoud willen weigeren , zult

GT het egter nu , als fchier genood-

zaakt zynde , niet wel voorby kun-

nen.

En waarlyk de geflrengheid van

een wysheidminnenden Geefl y
moet U

* 4 z(



O P D R A G T.

zo ver niet afleiden , dat ^ daar GT
3
t gedruis van de toejuiching des volks

,

en de vonnijfen van V gemeen veracht
,

GT ook van UIVE vrienden , en van

geleerden , dien lof zoud weigeren aan

te nemen , die , zonder vleyereyen of

pluimflryken , alleen een kenmerk is van

ware dankbaarheid.

Ja zelf is dit met UWE oprecht-

heidjuijl overeenkomfiigy dat GT my-

ne genegenheid jegens U , en myne

dankbaarheid zelfgoedkeurt , en met

dezelve gunfi'bewyzingen , als GT dus

verre my aanhoudende betoond hebt

,

ook in 't vervolg moogt voortvaren ƒ

Wenen . . . . 1766,

VOOR



VOORREDEN.
elen zal het ongetwyfeld vreemd

* voorkomen , dat het Kwikzilver,

ene bergftof, die behalven het Goud het

zwaarlte lichaam is > ene naauwkeurige

vermenging met de gom uit het groeiend

ryk ondergaat, en niet flegts ruw daar-

mede vermengd, maar innerlyk onder-

gebragt, en met zulk een naauwen band

verenigd word, dat zy daarna beide in

het water enige tyd hangen blyven , en

in 't bezinken beide verenigd neerftry-

ken, en elkander nimmermeer verlaten.

Dat dit nogtans volkomen zodanig gele-

gen is , leert ene flegts zeer eenvoudige

ondervinding; doch hoe zy eenvoudiger

is, zoveel minder is ?y aan dwaling on-

derhevig, en des te klaarblykelyker.

De ondervinding is in hare eige natuur

altoos nuttig, hoedanig zy ook zyn mag.

Want offchoon zy geen ander voordeel

toebrengt, zy bevryd ten minlle den-

geeft van vooroordeelen, zy verlicht de

duiflere zaken , zy ondeïfcheid de twy-

* s fel-



VOORREDEN.
felagtige van de zekere, zy bedwingt de

vryheid van verdigten , zy is dikwyls

vermakelyk door de verfcheidenheid der

verfchynzelen, zy geeft moed tot verde-

re nafpeuringen,en zet eindelyk de eind-

palen der wetenfchappen uit. Maar een

noch oneindig groter voordeel heeft de

ondervinding, dat zig buiten het boekver-

trek der Geleerden, over 't Gemenebeft,

tot heil van vele Borgeren, uitflrekt.

Zodanig is voornamelyk de uitwerking

van de Geneeskundige, de Heelkundige

en de Huishoudelyke ondervinding-

Zodanig is ook deze onze Proefne-

ming, die, alhoewel zy veel aartigheid

bevat, my echter tot fchryven nooit had

kunnen aanzetten , ten zy ik deszelfs

voortreflyke nuttigheid ook door andere

proeven had bevonden. Doch wanneer

ik door herhaalde waarnemingen zag,

dat 'er aldus uit het Kwikzilver, door

de gom van 't groeiend ryk onderge-

bragt zynde, een zeer zagt en alleron-

fcha-



VOORREDEN.
fchadelykft hulpmiddel kon bereid wor-

den ; wanneer ik daarenboven befpeurde,

dat het in Iyders, door de Venusziekte

befmet , zeer veel nut te weeg bragt

,

en dus in deze gevallen een allerkrag-

tigit geneesmiddel was , oordeelde ik,

dat ik my tegen 't voordeel van 't Pu-

blyk zou verzetten , indien ik de ge-

meenmaking van hetzelve langer uitftel-

de.

Egter had ik in deze zaak liever myn

eigen voordeel in acht kunnen nemen ,

als zynde voor het overige niet zo zeer

in de gunftiglte gelegenheid des geluks

geplaatlt; ik had, met die van Kartha-

go, het geheim voor myzelven kunnen

bewaren, dat my dus mogelyk meer

voordeel zou hebben toegebragt; ik had

eindelyk de bekende voorbeelden van

KAYSER, die door zyn geheime, doch

min kragtige pillen , zeer ryk geworden

is, van HERENSCHWAND, LANG-
J4ANS, HILL, en andere voorname

Kwak-

/



VOORREDEN.
Kwakzalvers kunnen navolgen, en flil in

mynen vuill lachen.

Doch van zulk een fchandelyke gene-

genheid, heeft myne ziel altoos een gro-

ten afkeer gehad, en zal die ook, zo

lang ik adem haal, veragten. Immers

weet ik zeer wel, dat wy door den Gods-

dienlt verpligt zyn , anderen , indien 't

in ons vermogen is, hulp en byftand te

bieden (*). De heidenfche, en barbaar-

fche volken zelve , hebben de menfche-

lykheid zo ver niet afgelegd, dat zy de-

ze verpligting , daar wy door het regt

der natuur toe gehouden zyn, zouden

vergeten. Hoe zeer zouden niet de ou-

de AfTyriers en B.ibyloniers, indien zy

't licht des levens nog eens aanfehouwen

mogten , die woekerzugtige verkopers

der Geheimen verwarren ; dewyl 'c on-

der hen zelfs ene wet was, dat niemand

enen zieken op den weg mogt voorby

gaan , ten zy hy hem een middel , in-

dien

(*) i Pctri. IV. 8 en 10.



VOORREDEN.
dien hy 't kende, openhartig, en zon-

der hoop van enig gewin, mededeelde.

Doch geheel anders zyn de voordelen

van ons Wenen, welke wy eniglyk aan

de wyze raadgevingen van den voortref*-

lyken Here L. B. van SWIETEN ver-

fchuldigd zyn, die geheel zig toelegt en

alle zyne pogingen aanwend om de eind-

palen der Geneeskunde , inzonderheid

van 't praktikale deel , uit te zetten; die

zig daarin bezig houd, om van dag tot

dag, ten voordele der elendige lyders,

kragtiger en zekerer middelen uit te vin-

den ; die onze flad van Kwakzalvers ,

omzwervers en fchraapzugtige geheim-

verkopers; eertyds zo menigvuldig in de

zelve, ten enernaal gezuiverd heeft: ter-

wyl nogtans te Parys, Londen, en in an-

dere grote Steden van Europa , dit zoort

van menfehen, tot algemeen nadeel der

zieken , en tot fchande zelf der Genees-

heren , onverfchillig word toegelaten.

Immers zodanig is de wyze wil van dien

Be-



VOORREDEN.
Beroemden Heer , dat , indien iemand

enig middel. door gebruik goed bevind,

du ten voordele van 't Publyk worde aan-

gelegd, dewyl zeker het byzonder geluk

van een of ander menfch geenzins boven

het algemeen voordeel der Borgers moet

gefield worden. Dat dit het vaft gevoe-

len is van dien Groten Man , kan men uit

zyne eigene werken duidelyk afleiden

;

indien men flegts inziet, 't geen Hy reeds

voor lang over de Kanker (*), en nu

onlangs, in een ander hoofdiluk heeft

gefchreven (f).

Tot

(*) 5-39. Comment. T. 1. p. poi. „ mo-

5>
gclyk kan nog daaruir enige hnop gevoed

worden , dat de affchciding der Kanker van

„ de levendige delen niet vol ftrekt onmoge-
lyk is

'

y fchoon men tot nog toe niet weet,
door welke manier, of middelen het zou moe-

ten gefchieden. Hoe gelukkig hy, die dit

„ mogt uitvinden ? maar welk een itraf waar-

„ dig, die zulk ene vinding, uit hoofde van

3 , een fchandelyk gewin, verborgen hield !

"

(f) T. IV. §. 1 $71. p. 720. ,, Doch een ie-

„ der weet, dat men op de verkopers van ge-

„ heimen geen vertrouwen kan ftellcn. Een
edelmoedigen betaamt het de nuttigheid van

't



VOORREDEN.
Tot een voorbeeld en aanfporing kan

ons ook de zeer voortreflyke ANTO-
NIUS STOERCK verftrekken , die door

menigte van vindingen gelukkig, aan-

flonds dezelve tot nut van 't Publyk aan-

wend, en zyne ervarenheid in de Ge-

neeskunde niets zou achten, indien hy

geen voordeel aan 't algemeen kon toe-

brengen.

Wanneer ik dit aandagtig overwoog, en

onophoudelyk zulke voortreflyke voor-

beelden onder 't oog kreeg, en daarenbo*

ven dagt, dat het de pligt was van een

eerlyk en edelmoedig man, zyne pogin-

gen, indien het immer mogelyk ware,

tot het algemene nut aan te leggen ; zag

ik

„ 't menfchelyk geflngt boven alle gewin te

fchatten. Maar de doemwaardige heblult

raad velen dikwyls tot iets aoders. Nimmer
„ heeft het my berouwd, wanneer ik de Kon ft

met iets nuttigs kon verryken, dit openhartig

„ aan anderen te hebben medegedeeld , en ik

„ ben verzekerd dat het my niet berouwen zal,

9, zelfs in die tyd
- - dum numina nohis

mor; injïans majora facit.
"



voorreden:
ik my noodzakelyk verbonden en aange-

fpoord, om deze nieuwe en nuttiger ma-

nier, van het Kwikzilver aan lyders door

de Venusziekte befmet, te laten gebrui-

ken, met het Publyk gemeen te maken*

't Geen ik nogtans niet doe met hoop van

enigen loon; in wiens plaats het verder

goed gevolg van deze manier, en deverlig-

ting van mynen evennaaften, voldoen mag,

Den hoon der wangunftigen zal ik niet

vrezen , dewyl ook andere zeer voorna-

me Schryvers hetzelve lot, voor hunne

weldaden aan 't menfehdom te weeg ge-

bragt, ondergaan hebben, en manmoe-

dig de ongevoelige Heken der nyd ver-

dragen,

6)u<£ videt ingratos , intahe'feitque videndo ,

buccejfus hominum^ carpitque carpitur una,

Suppïiciumque fuum efi.

OVID. METAMORPH. II.

Pag. 7- ret»T 18. fctupel, leez, fcrupel.

. 13.—— if. diergelyke , leez
,

dierlyke.

. 28. 3. kaadaartige
,

leez, kwaadaartige,

™
. 1 ^* ^

thee-kopje , leez
,
koffylepel.

(COCHLEARB CoFFeE)'



NIEU

NIER,
OM HET

KWIKZILVER aan LYDERS,

met tic Venusziekte bcfrnet , te laten gebruiken.

EERSTE HOOFDSTUK.
De Oorfprong van dez.e Manier,

anneer ik over enige maanden, ter ge-

legenheid van een boekje , waarin ik

ondernomen had het vermogen van

de mercurius fublimatus corrojivus in de

Venus-ziektens te verdedigen , na de oorzaak on-

derzogt , waar door het Kwikzilver voornamelyk

in de Speekzei-wegen werkt, ben ik over dit ver-

fchynzcl met den beroemden Geneesheer, myncn
Vriend, Philippus Ambrofius M ar h brr, in ge-

fprek geraakt , die my na zyne gewone regtzin-

nigheid' openhartig antwoorde : dat 'er tot nog
» toe gene zekere reden van dit verfchynzel kon ge-

geven worden ; dat wel enige Schryvers over ver-

fcheide onderftellingen gedagt hadden , maar dat

geen derzelvcn voldeed ; en dat het aannemelyk

gevoelen van J^tcarnius , die in de zwaarte van

het Kwikzilver de zaak by velen fcheen gevonden

te hebben , reeds in zo verre door den yoortrefly-

A kc^



(O
ken L. B. van Swïeten (*) van alle betoogbaarheid

ontbloot was , dit 'er tot deszelfs verdediging

niets meer is overgebleven : dat het hem ondcr-

tuiïchen toefcheen , dat het Kwikzilver met het

fpeekzel en het flym ene grotere overeenkomft had,

dan met de andere vogten van ons lichaam, en dat

daarom mogelyk het Kwikzilver voornamelyk in

den mond en keel werkte. Hy voegde nog hier-

by , dat het hem bekend was, dat een gering ge-

deelte van het Kwikzilver door het fpeckzel wierd

ondergebragt , maar dat het hem voorkwam , dat

'er nog ene grotere verwandfehap tuflehen het flym

en het Kwikzilver ftand greep; dewyl het Kwik-
zilver niet flegts na de fpeekzel -klieren , maar ook

na de flym-klieren gaat, en daarenboven de taaije

natuur van het flym bekwamer is om het vaft te

houden , dan het dunner vogt , gelyk het fpeck-

zel ; en dat men tot verzekering van deze zaak een

proef moeft nemen, 't geen hy oordeelde tot hier

toe verzuimd te zyn, alleen om de al te grote een-

voudigheid der zaak , die ook in vele andere din-

gen oorzaak is, dat nog heden vele dingen verbor-

gen zyn, die miffchien gene moeilyke nafpeuring

zouden vorderen.

Het gevoelen van dien zeer doorzienden Vriend

heeft my ten eerfte zodanig behaagd , dat ik ter-

ftond beloofde, dit binnen korte door fchei-kundi-

gc proefnemingen te onderzoeken.

Dienvolgens heb ik het den volgenden dag in

't werk gefteld, en gezien dat een zeer geringe

hoeveelheid van het Kwikzilver in het fpeekzel

wierd verborgen , maar dat het flym dit in veel

groter hoeveelheid en tevens vaardiger omhelsde;

en dus heb ik het gevoelen van dien zeer geleer-

den

(*) §. I3f« c* T'.
l Ê- 207.
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den Heer, omtrent de verwandfehap van het Kwik-
zilver met die vogten , ten enemaal door de on-

dervinding bcveftigd gezien , en aan denzelven de

ganfche unkomft bekend gemaakt.

Dit verrigt zynde, hebben wy zamen befloten

ook met andere flymagtige lichamen , zo wél uit

het ryk der dieren, als der planten ontleend, het

Kwikzilver te toetzen , om te zien of niet ook an-

dere plaftifche en gelei-agtige ftoffen het zouden

kunnen onderbrengen, en indien 'er zodanige zyn,

of zy veel of weinig van de kragten van het dicr-

lyk fpeekzel en flym verfchillen. Ten dien eind*

zyn derhalve de navolgende proef-ncmingen werk-

ftellig gemaakt.

Eerste Proefneming.

Het Kwikzilver met dierlyk flym.

Een gedeelte van het allerzuiverfte levendig

Kwikzilver, met twe delen flym , dat uit de Keel
opgehaald en uitgeworpen was , heb ik gemengd
en in een marmer mortier gevreven, naauwkeurig
acht gevende op den tyd , die tot dcrzclvcr vol-

kome vereniging vereifcht wierd. En heb in 't

verloop van 7 minuten al het Kwikzilver in een
graauwe , taaije ftof zien veranderen , die in het
bygegotcne water zeer korte tyd bleef hangen

,

doch fpoedig daarna op den grond van 't vat ne-
derftreck , fchoon het Kwikzilver niet vry of af-

gefcheiden was, maar met het flym op den grond
verenigd bleef. Het gewigt van 't Kwikzilver was
een fcrupel,van het flym twe.

Het fpeekzel heeft ene veel geringere hoeveel-

heid van het Kwikzilver ingenomen, en mogelyk
nog maar alleen om dat 'cr altoos ene zekere hoe-

A ï vesU
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veelheid van flym mede vermengd is, en dat het

onmogelyk is , volftrekt zuiver fpcckzel te be-

komen.

Twede Proefneming.

Het Kwikzilver met het doyer van etn ej.

Een doyer van een ey met een dragme levendig

Kwikzilver gedurende een kwarticr-uurs gevreven
,

fcheen het Kwikzilver in 't eerftc opflag behoorlyk

ondergebragt ; doch een pond fontyn water 'er by-

gegoten, en dus het lymagtige van het doyer ver-

dund zyndc, is aanftonds het Kwikzilver op den

grond van 't vat in een levendige gedaante afge-

scheiden, en van alle banden vry langzamerhand

in zigtbarc bolletjes zamengelopen.

Derde Proefneming.

Het Kwikzilver met het wit van een ey.

Het wit van *t cy heeft nog minder vermogen

op het Kwikzilver 5 want een dragme Kwikzilver

met het wit van een cy byna een half uur gevre-

ven heeft in 't geheel niet kunnen verenigd wor-

den , en zodra 'er water by kwam, is het Kwik-

zilver in grote bolletjes op den grond geftreken.

Vierde Proefneming.

Het Kwikzilver met bloed en deszelfs wei.

Ik heb het Kwikzilver met wei van bloed, dat

uit myn eigen lichaam voor de gezondheid was

afgetapt, vermengd, en, zoals te voren', gevre-

ven ; hier door is een zeer geringe onderbrenging

veroorzaakt
,

nogtans veel minder dan met het

flym,
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flym, en door het ondermengen van water is het

Kwikzilver in dc gedaante van klync bolletjes neer-

gezet.

Ik heb het zelfde beproefd met het rode deel

van 't eeftremde bloed , en daaromtrent heeft

bvna het zelfde vcrfchynzel ftand gegrepen ; al-

lcenlvk uitgezonderd, dat de kragt van de wei op

het Kwikzilver een weinig groter fcheen te zyn,

dan van het rode gedeelte.

V y f d e Proefneming,

Het Ktvikz.ilver met verfche gal der dieren.

Ik heb het Kwikzilver tot een dngme met twe

dragmen verfche gal van een Inock een half uur

gevreven; met zeer veel moeite wierd 'er een klyn

gedeelte ondergebragt; doch het Kwikzilver vloei-

de wederom in groter bolletjes te zamen , op den

grond van 't vat, zo dra 'er water bygegotcn wierd.

Zesde Proefneming.

Het Kwikzilver met vifch-lym.

Twe dragmen vifch-lym tot de dikte van Urn

gebragt zyndc, heb ik een dragme levendig Kwik-
.zilver bygedaan , dit heb ik te zamen over 't half

uur gevreven ; doch zonder enig voordeel ,
dewyl

'cr niets van het Kwikzilver met de vifch-lym is

verenigd.

Eindelyk dat het Kwikzilver met het vet der die-

ren kan ondergebragt worden, is ene zeer beken-

de zaak
;
nogtans is het flegts ene verdeling van

het levendige Kwikzilver , en niet zo zeer een

vafte vereniging, gelyk als met het flym , die hier

plaats heeft , zq dra immers als het vet door de

A 3 warm,-
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warmte fmelt, of dikwyls van zelf, zinkt het Kwik-
zilver in de napellche zalf op den bodem van de

pot neder.

GEVOLG.
Uit deze proefnemingen is het klaarblykelyk

,

dat het Kwikzilver ene veel grotere verwandfehap

heeft met hn flym, dan met de andere vogten der

dieren, en dus indien de andere vogten een ge-

ring gedeelte van het zelve kannen onderbrengen

,

dat dit mogclyk alleen afhangt van het flym, dat in

dezelven is.

Zevende Proefneming.

Het Kwikzilver met het (lymagtigc van de

Arabische Gom.

Wanneer ik derhalve in de voorgaande proefne-

mingen gezien had, dat 'er onder de dierlyke ftof-

fen gene tot het onderbrengen van het Kwikzilver

bekwaam was, buiten het flym, 't welk dit het beft van

allen doet, ben ik begerig geworden om te onder-

zoeken, of ook het flym uit de planten , of gomag-
tige delen, het zelve zouden teweeg brengen.

Dienvolgens heb ik een dragme levendig Kwik-
zilver met twe dragmen Arabifche Gom in poe-

der
,

gedurende een kwartier uurs in een ftene

mortier gevreven', tuffchen beide 'er een weinig

föntyn - water onder mengende, tot dat de Gom
fmcltendc, alleen in flym veranderde.

Niet zonde? de grootfte verwondering heb ik

hetKwikzilver van tyd tot tyd zien verdwyncn, ein-

delyk geheel veranderd worden in een graauwe taai-

ic flym, die door het bvgieten van een pond fon-

rynwater verdund en gefchut , aan al het water een

graau-
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graauwc kleur mededeelde, en voor een gedeelte in

hetzelve bleef hangen , voor een gedeelte langza-

merhand, na alvorens eenigc minuten ftil geftaan

te hebben, op den grond neeiitreck , en een griauw

bezinkzel voortbragt , waarin het Kwikzilver door

de gomagtigc taayheid zodanig is ojidergebragt

,

dat hetzelve , ichoon door een grote pL w ter

vcrieugd, zyne boeyen egter niet verlaat, of, na

gewoonte, in bolletjes zamcnvlocit.

Door een ligte fchudding van het glas vermengt
zig dit neergeftrecken flym weer geheel met het

water, in de oppervlakte van het vogt een wit en

hoog opftaande fchuim voortbrengende , dat ook zt lf

fyne deeltjes Kwikzilver bevat en boven houd ; 't geen
blykt om dat het een gouden ring, die daar mede gc-

ftrt ken word , een zilvere kleur geeft en wit maakt.

In een mindere hoeveelheid , te weten , een

fctupel Arabifche Gom in de form van flym ver-

veranderd, en tien gryn levendig Kwikzilver, heb
ik dezelve proefneming herhaald, om met de

eerfte evenredig te zyn. En in den tyd van zes

minuten heb ik al het Kwikzilver geheel ondergc-

bragt, terwyl 'er zeven minuten vereifcht wierden
tot de proefneming met het flym der dieren. Der-
halve verenigt zig het Kwikzilver nog fpocdiger

met de Arabifche Gom.
Dit bezinkzel, dat uit Gom en Kwikzilver bc-

ftaat, duurt verfcheide weken byna onveranderd
,

als alleen dat het door de lengte van tyd wat karl-

agtiger en zwarter word, cn dat het zig niet zo ge-
lyk met het overiga vogt vermengt; egter laat het

het Kwikzilver niet los, ten zy het door de hitte

van een oven gedroogd word, na dat 'er te voren

het vogt is afgelekt ; waardoor de kragt van het

flym word vernietigd, en het Kwikzilver zig in

A'4 zy
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zynen vryen ftaat , onder dé levendige gedaante

van mctalagtige bolletjes, herftclt.

A gts te Proefneming.

Hst Kwikzilver door middel van de Arabische Gom
met de dierlyke fappen verenigd.

" In de voorgaande proefnemingen ( i. 3 . 4. 5. 6. )

hebben wy gezien dat het bloed , dc wei van 't

bloed, het doycr en het wit van 't cy , dc gal der

dieren cn de vifchlym, naauwlyks een rncrktlyk

gedeelte van het Kwikzilver konnen onderbrengen:

doch wanneer by dezelve een zekere hoeveelheid

Arabifchc Gom vermengd word
,
verenigt zig het

Kwikzilver aanftonds metdezelven, even als met

hetdierlykc flym. Dienvolgens word het Kwikzil-

ver door dit middel ook met andere ftoffen ver-

mengbaar, waar mede het anderzins gene, of al-

thans eenc zeer geringe veiwandfchap heeft.

Negende Proefneming.

Het Kwikzilver met Gom draqant.

Geheel anders is dc kragt van dc Gom dragant.

Deze met water in een flym^gtige gedaante ver-

anderd zyndc , heeft geenzins aan de verwagting

voldaan. Want fchoon ik zeer naauwkcurig alle

vlyt aanwendde, en dc vryving een half uur duur-

de , is 'er no&tans niet het niinftc van het Kwik-

zilver ondergebragt; en het flym door het bygieten

van water verlengd en verdund zyndc , is het Kwik-

zilver levendig en mef zyn mctalagtigen glans op

den grond yan \ vat neergeftreken,

T 1 E N-»
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Tiende Proefneming.

Het Kwikzilver met het flymagtige uit de

pitten der kween.

Een zoortgelyke uitwerking had het flymagtige

uit de pitten der kween getrokken • waarvan drie

dragmen met een dragme Kwikzilver , door een

aanhoudende vryviug van een half uur, niets ver-

anderd hebben.

Elfde Proefneming.

Het Ku'ikzilver niet het meel van althéa-wortel,

en Jlyfz.el.

Met zeer fyn meel van althaea-wortel heb ik een

behoorlyke hoeveelheid water gemengd , om het

tot een zoort van lym te brengen; hierby heb ik

een weinig levendig Kwikzilver gedaan en een

merkclyken tyd lang gevreven ; doch. niet de min-
fte vereniging kunnen befpeuren. Maar van het

kwikzilver met ftvfzel gevreren is een weinig on-
dergebragt. De ftyrzcl bevat in zig het dierlyk

lymagtigVap

Twaalfde Proefneming.

Het Kwikzilver met manna.

Op gclyke wyzc heb ik ook de zuivere manna
behandeld, om dat zy iets flym.igtigs fchcen te

bezitten , en dat men daarenboven in 't algemeen
zegt, dat zy in de pillen van Kayser word ge-

bruikt. Ik heb twe delen van dezelve met een

deel

(*) Cl, Prof. Crantz mat. med. T. I. p. 9. & Illuft. L.
B. van Swieten C, T. IV. p. 107.

A 5
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deel Kwikzilver naauwkcurig een vierde uurs ge-
vreven , doch naauwlyks iets kunnen onderbren-

gen. Maar de proefneming met gemene manna
herhaald hebbende

,
zag ik dat een groot gedeelte

van het Kwikzilver redclyk wel vermengd v?as.

Dertiende Proefneming.

Het Kwikzilver* met ruwen en gezjuiverden honig.

Ik heb twe dragmen ruwe, witte, taaijc honig
met een dragmc levendig Kwikzilver gemengd en

een vierde uurs gevreven. Het Kwikzilver is 'er

zeer wel mede verenigd , en boven verwagting na

het bygicten van water verenigd gebleven , en
heeft op den bodem van het rat een graauw be-

zinkzel neergezet, 't welk nogtans zig niet zowel
met water vermengde , als 't geen uit de vereni-

ging van 't Kwikzilver met de arabifchc gom was

voortgebragt.

Ik heb dezelve proef genomen met gezuiverde

honig, maar een ftrydigc uitwerking befpeurd^

terwyl 'er niets van het Kwikzilver was onderge-'

bragt, dat zig na het bygieten van water in grote

blinkende bolletjes op den grond vertoonde.

De ruwe honig heeft iets flymagtigs in zig

,

waardoor dezelve bekwaam is tot het onderbren-

gen van het Kwikzilver; maar door het koken en

affchuimen word de .honig hiervan beroofd , en

kan dus geen kragt*doen op het Kwikzilver.

Veertiende Proefneming.

Het levendig Kwikzilver met Jjroop.

Zuivere witte zviiker met half zo veel water tot

fyroop gemaakt , cn met levendig Kwikzilver ge-

vre-.
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vrcven , heeft gene onderbrenging in plaats gehad.

Maar dit verfchynzel heeft 'er buiten verwagting

ftand gegrepen ,
dat, fchoon de zuikcr, of fyroop

zelve , niet eenig vermogen toonde om het Kwik-

zilver onder te brengen, egter gevoegd zynde by

het flymagtige van de Arabifche Gom, deszelfs

.kragt geweldig vermeerderde , in diervoegen dat

door behulp van de zuiker, of de fyroop, dit flym-

agtige nu veel (lerker , en als naauwer met het

Kwikzilver verenigd wierd en zamenhing.

Daar en boven is aan te merken, dat de zuiker

met het Kwikzilver gevreven, zwart word.

Ik heb dezelve proefneming met verfcheidc fy-

ropen , als de borft- fyroop
, fyroop van fcharlaken-

bcflen, violen, enz-, herhaald, en altoos daar door

ecne fterkere vereniging van het Kwikzilver met het

flym belpeurd.

Te gelyker tyd kan het Kwikzilver hierdoor

verfchillende kleur, reuk en fmaak bekomen, en

dus onder een verfcheide kleur voor nadenkenden

verborgen worden.

Vyftiende Proefneming.

H&t Kwikzilver met Ijn-olie en vet.

Met zuivere lyn-olie kan het Kwikzilver door

geen arbeid ondergebragt worden , ma^r met het

lymagtig bezinkzel van lynollc is een weinig ver-

enigd; door het bygieten van water wierd het be-

zinkzel gebragt tot de dikte van boter, waarmede
het Kwikzilver kon verdeeld, maar niet onderge-

bragt worden. Door het koken zou mogelyk het

Kwikzilver met den olie wat meer gedwongen kun-
nen worden j doch hier heb ik geen proef van

genomen.
- Maar
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Maar het Kwikzilver , met dc arabifche gom
verenigd zyndc , kan gemaklyk met olie en vet
vermengd worden, en zinkt zo fchiclyk ook niet

neder, als in de gemene napclfche zalf doorgaans
gefchied. Zie de zesdo proefneming.

GEVOLGEN.
Uit deze proefnemingen (7. 8. q. 10. 11. 12,"

13. 14. 15.] blykt duidelyk

I. Dat onder dc gomagtigc, en andere taaije

ftoffen, uit het ryk der planten, alleen dc arabi-

fche gom is, die met het flym der dieren het traaft

overeenkomt , en dezelve byna overtreft in het

onderbrengen van het Kwikzilver.

II. Dat deze onderbrenging van het Kwikzilver

door behulp van het dicrlyk flym, en de arabifchc

gom, niet gefchied door ene enkele werktuigely-

ke reden
, nog van de taayheid van het flym al-

lecnlyk kan worden afgeleid; want veel andere,

fchoon taaycr en meer klevende ftoffen , alhoewel

zy 'er langer mede gevreven worden, brengen dit

niette weeg; en het water, dat het befte en op-
regt onbindende vogt der gomagtigc lichamen is,

kan nog het dierlykc flym
,
nog het flymagtige

van dc arabifche gom , van het Kwikzilver aflchei-

den , wanneer deze eens wel zyn zamengevoegd
geweeft; waarvan het tegendeel plaats heeft in dc

gom dragant, het flymagtige van de kween-pitten,

en in anderen.

III. En dienvolgens, dat , fchoon de werktui-

gclykc vryving de onderbrenging van het Kwik-
zilver veel bevordert , 'er tutfehen het Kwikzil-

ver , het dierlykc flym en de arabifche gom egtcr

ene wezenlyke verwandfehap moet ftand grypen

,

en dat dit dc reden is , waarom dezelve cens wel

ver-
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verenigd zynde met zulk een naauvven band ver-

bonden blyven , en waarom het flymagtige zig

thans met het water niet verenigt, ten zy 'er het

Kwikzilver te gelyk mede verbonden word.

Zo dra ik dit alles door proefnemingen beves-

tigd zag, en overtuigd was van de wezenlyke vcr-

wandfehap van het Kwikzilver met het fpeekzel

en het dierlykc flym, welke myn beroemde Vriend

te voren vermoedde, kon ik geenzins twyfclen ,

of zyn gevoelen
,

aangaande de werking van het

Kwikzilver in de keel en in de fpeekzel wegen
,

moeit boven alle anderen» het meelt betoogbaar

zyn.

Maar devvyl de arabifchc gom ten enemaal het

zelve, als het diergelyke flym, in het onderbren-

gen van het Kwikzilver te weeg bragt, en het be-

kwaamd en allcrnatuurlykft "vehiculum van het

Kwikzilver fcheen te zyn , door welks behulp het

met alle de vlociftofFen van ons lichaam kan ver-

mengd worden ; hebben wy, niet zeerover onze
ondcrftclling bezorgd zynde, geoordeeld dat onze
arbeid vrugtbarcr zyn zou , indien wy het Kwik-
zilver op deze wyze bereid, in lyders met de vc-

nus-ziektc befmet
,
beproefden, ten einde blyken

mogt of het onder deze gedaante in de twede we-
gen zou kunnen overgaan ; om dat wy geenzius

twyfelden, of het zou de vcnus-ziekte , indien het

aldus in het bloed kon komen, met meerder krngt

tegengaan , dan de overige toebereidzelen van het

Kwikzilver, dcwyl het zeer zagt is , en het lichaam

niet door de minfte fcherpte kan fchaden ; daar in-

tegendeel dc andere bcreidzels , om de geweldige

fcherpte der aanhangende zouten, in geen grote

gift kunnen ingegeven worden , en in een klyne

hoeveelheid gebruikt , kunnen zy de ziekte niet

dan
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dan door lengte van tyd, en zeer langzaam, ver-

dryven.

[k heb derhalve aanftonds beloofd , dat ik
, op

het aanraden van dien Groten Man , by de eerfte

gelegenheid , het Kwikzilver aldus toebereid zou

onderzoeken , zo dra zig iemand met de venus-

ziekte befmet mogt opdoen.

Drie dagen daarna bood zig een Vrouw aan,

die dc Venus-ziekte had, waarvan de gefchiedenis

in de eerfte waarneming verhandeld word ; ver-

volgens zyn 'er ook andere gekomen , die in dc

volgende waarnemingen,befchreven zyn.

Als ik in alle deze lyders het uitftckend en

vaardig vermogen zng van het Kwikzilver met gom
verenigd, en dcszelfs nuttigheid groter befpeur-

«3c, dan ik had gehoopt, of van andere toebereid-

zelen van het Kwikzilver in zulk een korte tyd ver-

wagt kan worden j wanneer ik daarenboven met
verwondering zag, dat 'er door dit middel, fchoon

ïn qroter hoeveelheid ingegeven , geen kwyling

veroorzaakt wierd, ten zy 'er in het lichaam nog

ander Kwikzilver was overgebleven , of onder dc

genezing behalven het Kwikzilver , dat met gom
vermengd is, wierd ingevoerd, ben ik overtuigd

geworden, dat dit de befte manier is om het Kwik-

zilver in te geven , en dat 'cr buiten deze tot nog

toe gene andere was , die met dezelve kan verge-

leken worden.

Dit is de oorfprong van deze onze manier, die

ik om gewigtige redenen, in dc voorreden reeds

gemeld , te gelyk met enige waarnemingen , zo

van my, als van anderen, nodig geacht heb aan 't

publyk mede te delen.

TWE
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TWEDE HOOFDSTUK.
Praktikale Waarnemingen , waarin de kragt van het

Kwikzilver met gom verenigd , in de ve-

nus - kwalen , word aangetoond.

Eerste Waarneming.

Een Vrouw die 28 jaar oud was, van een bloed-

ryk gcftel, en reeds van over enige maanden
venus-vlekken op het voorhoofd en in het aange-

zigt, en een zeer vuile fchurft over het ganfche

lichaam had, te gelyk aan den witten vloed, fla-

peloosheid en pyn in de gewrigten onderhevig

zynde, kwam by my om kiekens te verkopen, met
een doek, uit fchaamte, over 't aangezigt. Nie-
mand wilde om deze vuiligheid kiekens van haar

kopen. Ik kende aanftonds de ziekte, en na de-

zelve onderzogt te hebben, beloofde ik haar, om
dat zy zeer armoedig was , voor niet te willen

helpen , indien zy iedere derde dag flegts wilde

wederkomen , en my vciftag doen , hoe zy zig

bevond.

De volgende dag heeft zy een mercuriale pur-

gatie ingenomen
,

daags daaraan heeft zy begon-

nen te gebruiken 's morgens en 's avonds een le-

pel vol van de eenvoudige ontbinding fn. 1.) met
het afkookzel van de zalfa-paril en de fcheerling,

tevens het huisbad aanwendende.

Drie dagen daarna wederkomende, had zy eni-

ge vcrligting van pyn.

Derhalve gebood ik haar het bad te blyven ge-

bruiken, en 's morgens en 's avonds twe lepels

vol
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vol van de ontbinding in te nemen.

Na 't verloop van drie dagen was zy van de
pyn ontheven

; enige vlekken waren 'er verdwe-
nen; zy had gcruftcr nagtcn : maar de witte vloed

bleef nog dezelve.

Erna al de vlekken waren in 't verloop van
dertien dagen weg , en te gclyk de pyn , die haar

's na»ts kwelde. Ik deed haar ene nieuwe ontbin-

ding van 't Kwikzilver met de wond-balzem {bal-

famus copaiva) gebruiken, zo als in 't Yoorfchrift

(n. 2.) te zien is.

Zy is agt dagen daarna wedergekomen , van alle

toevallen ontheven zynde
,
uitgezonderd de witte

vloed, die n,ïcts beter was , doordien zy met een

man oen gehad, die, volgens haar beken-

tenis, mede aan de vcnv.s-ziekte onderhevig was:

Ik gebood haar dat zy haren man zou medebren-
gen, onder beloften , dat ik hem voor niet zou
genezen.

Maar van de vorige kwalen bevryd , en nu on-
achtzamer geworden zynde , heeft zy mynen raad

verzuimd en is niet weergekomen.

Egtcr heb ik deze, fchoon onvolkomene, waar-

neming willen mede delen, dewyl zy ten minite

het vaardig vermogen van ons hulpmiddel, in 'z

verdryven der vorige kwalen, aantoont.

Deze Vrouw heeft over de drie dragmen van

het gomagtige Kwikzilver ingenomen , maar niet

het minfte teken van kwyling befpeurd.

Twede Waarneming.

Een Zoldaat 30 jaar oud, van een bloedryk ge-

itel, kreeg de vcnus-ziekte, na dat hy reeds eni-

ge maanden een opgeftopte gonorrhta had ; en be-

hagen de venus - vlekken op het voorhoofd , had
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hy op beide zyden van het voorhoófds-bcen een

kalk-buil (rophus), die breed, maar niet zeer ver-

heven was
3
hy was daarenboven met pyn in de ge-

wrigten gekweld, en had niet flegts m glande penis >

maar ook in dc keel verzweringen.

Na het gebruik van een buikzuiverend middel

begon hy alle dag twe lepels van dc ontbinding

n. i. in tc nemen, met het afkookzel van zalfa

paril zonder melk.

Alle ongemakken zyn binnen veertien dagen

zonder enige, kwyling verdwenen , als alleenlyk ,

dat , wanneer hy met een koude lugt uitging,

'er zig grote rode vlekken op het voorhoofd en

in 't aangezigt vertoonden , die nogtans zeer veel

van de vorige verfchilden , en door de warmte

van de ftoor* weer van zelf weg gingen. Dien-
volgens raadde ik hem het geneesmiddel nog eens

te herhalen ; zo als hy gedaan heeft, en is in agt

dagen geheel genezen.

Schoon deze lydcr anderzins byna van alle buik-

zuiverende middelen tot een ligte kwyling wierd

gebragt i heeft hy egter van drie dragmen gom-
agtig Kwikzilver, die tot de ganfche genezing zyn
gebezigd , niet enig teken van kwyling kunnen
befpeuren.

Derde Waarneming,

Een Zoldaat 36 jaar oud, van een bloedryk gf~
ftcl, had een geweldige zinking (rheumatismus) in

den regter arm , door de venusziekte veroorzaakt.

In 't midden van het fchouderbeen ontftond een
kalk-buil. Daarenboven was 'er een wegetende
verzwering in het bovenfte gedeelte van 't eerfte

beentje van de agterhand , dat met de voorfte vin-

£ eer
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gcr overeenkomt. Deze ongemakken had hy aï

over de zes maanden gedragen.

Maar Wet opltoppcn van een gonorrheca had hem
pyn en zwelling in de tejles , en dc koude pis ver-

oorzaakt.

De eerfte dag deed ik hem aderlaten, en te ge-

lyk een verkoelend buikzuiverend middel gebrui-

ken ; op het jcrotum lcide hy een verzagtende ftoving.

De volgende dag gebruikte hy een ruelk-drank

uit amandelen, arabilche gom en de borft fyroop

(fjr. Diacodü) beftaandc , en tevens verfchcidc

kopjes van het afkookzcl van zalfa paril , wolle-

kruid (yerbafcum) , en maluwe.

Op deze wyze heeft hy drie dagen aangehouden;

de pyn in dc tejles is gefleten ; en fchoon de go-

norrbasn niet weder begon , is hy egter zyn water

gemaklykcr kwytgeraakt, de linker tejlis bleef ge-

zwollen, dc regter wierd klynder.

Op de wegetendc verzwering wierd dc ejjenti*

balfamica, daar twe gryn van 't fublimatum corroji-

vum in ontbonden waren
,
gebezigd , en op dc

kalk-buil myn mercurialc-zalf (n. 6\) gelegd. In-

wendig gebruikte hy alle dag twe lepels vol van

dc ontbinding (n. 6.) met het afkookzcl van dc

zalia paril cn andere verzagtende middelen.

Ook wierd 'er op dc gezwollenc tejles myn mcr-

curiale zalf , met de zalf van goudglit (lïthargj-

rium) vermengd , gelegd.

Met dit alles hield hy elf dagen aan; dc kalk-

buil verdween , het gezwel der tejles wierd ont-

bonden en de zinking genezen ; de verëelde ran-

den van de verzwering gingen weg, dezelve wierd

in de ganfche oppervlakte zuiver, en daarom deed

ik op dezelve dc balzemagtigc zalf yan 't Kwikzil-

ver leggen.
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Dus binnen veertien dagen geheel genezen
zynde, heeft hy Wenen verlaten.

In al die tyd heeft hy omtrent zes drammen van

het gomagtig Kwikzilver gebruikt, maar geen te-

kens van kwyling gegeven.

Vierde Waarneming.

Een man, die 28 jaar oud was, van een uitge-

teerd geftel , reeds over 't jaar door een droge

fchurft geplaagd , kreeg hierby een gonorrhxa;

welke hy nu al voor zeven maanden gehad had.

De eerfte dag gebruikte hy een buikzuiverend

middel, de volgende begon hy met de balzcmagti-

ge ontbinding van 't Kwikzilver (n. 2.) en het

afkookzel van de zalfa paril , kliffen en boom-
varen.

In den tyd van agt dagen is nog de gonorrkcea,

nog de fchurft veranderd, maar alleen de hoeveel-

heid van de urine is vermeerderd.

In de volgende 3gt dagen is de gonorrhaa ver-

minderd en witter geworden : maar de fchurft

bleef dezelve. Derhalve heb ik hein geraden
,

dat hy zyne leden met een mineraal-water, 'x. welk

ik uit een pond fontyn- water , en een dr.igme

azyn van goudglit had zaamgefteld , zou waffchen.

Doch hierdoor veranderde de fchurft in de tyd

van agt dagen niets , alhoewel de gonorrhcea fterk

verminderde.

Deswegens heb ik tegen de fchurft de volgen-

de zaif gebruikt : Neem van het poeder van wit

nicskruit, en falarmoniak, van elks een dragmc,
varkens reuzel twe oneen , olie van rozen iodropp.

meng het te zamen tot een zalf. Twemaü daags

heeft hy hiermede de een of andere plaats zyncr
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leden befmeerd; 't geen ccn weinig zeer deed cn

rood wierd.

Dus is binnen agt dagen , door het aanhoudend

gebruik van de balzcmagtigc ontbinding van 't

Kwikzilver, de gonorrhaa,c\\ kort daarna de fchurft,

geheel genezen.

Doch deze fchurft was niet door dc Venus-
ziekte, maar van elders, veroorzaakt.

Ik heb de kragt van 't witte nieskruit in dc

fchurft al dikwyls goed bevonden , en hen dit

middel aan den beroemden cn zeer ervaarnen Prin-

glc (*) vcrfchuldigd.

V Y I D E W A A R N I M I N G.

Een Weduwe 47 jaren oud, van een uitgeteer-

de gedaante , reeds over dc twe jaar aan den

kwaadaartigen witten viocd onderhevig , met pyn

in dc leden, 's nagts een aanhoudende hoofdpyn,

verzweringen in de keel, zeer gezwollen venus -

vlekken op het voorhoofd cn in 't aangezigt

,

knoopgezwellen aan 't fondament, (tinkende neus-

zweren, het begin van een kalkbuil op den linker

arm, en met een klierzweer aan den hals gekweld

zyndc, kwam my om raad verzoeken.

Ik liet haar een buikzuiverend middel gebrui-

ken , cn den volgenden dag van de balzcmag-

tigc ontbinding van 't Kwikzilver (n. 2.) 's mor-
gens en 's avonds twe lepels vol innemen ; zy

dronk het afkookzel van zalfa paril cn fcheerling

met melk. Dc keel en neus wierden enige reizen

daags met den gorgeldrank (n. 4.) gcfpocld, en de

vcnusvlckken van 't voorhoofd en 't aangezigt

twe-

(*) Obfervat. on the difeafes of the Army. . on the

ken. page 311.
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twemaal daags met de wegetende ontbinding (n. 3.)

met een ruime plas rozenwater verlengd, gebet.

Op dc venusvlekkcn kwamen binnen drie dagen

korltcn , en zy wierden droog.

Binnen agt dagen verminderde dc pyn in de ge-

wrigtcn, de koritige vlekken verdwenen ten enc-

maal, zonder dat 'er iets van overbleef.

De overige ongemakken waren nog dezelve.

Zy hield nog enige dagen aan met de ontbin-

ding van het Kwikzilver te gebruiken, maar kreeg

dc anderendaagze koorts. Ik deed haar ophouden

van de ontbinding, en een zeer ervaren Genees-

heer, die my deze elcndige lydcrcs ter genezinge

bezorgd had, fchreef haar een buikzuiverend mid-

del voor, en vervolgens de kina.

Dc koorts bleef binnen veertien dagen weg; de

overige vcncrifchc kwalen waren dezelve ,
uitge-

zonderd de keel , welker zweren gevorderd waren.

Zy begon wederom dc ontbinding te gebruiken ;

de keel wierd van tyd tot tyd beter; maar dc neus

begon meer te zwellen; deswegens heb ik het ar-

kpokze.1 van dc fcheerling met dc balzcmagtige

gorgeldrank van 't Kwikzilver gemengd, en ge-

boden, dat zy het in de neus zou opfnuivcn : ui:^

Urendïg liet ik op den neus een pap uit meel en

melk leggen.

Toen is in veertien dagen dc neus geflonkcn

,

uit de neusgaten liep een grote plas bedorvc et-

ter.

Naauwelyks was het agt dagen geleden , of zy

kreeg wederom een zeer ongeftadigc tufichenpo-

zc'ndc koorts.

Derhalve heeft zy zig wederom van net Kwik-
zilver onthouden, en na cenc buikzuivering heeft

zy de Kina veer gebruikt. Dc koorts liet binnen

B 3 veer-
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veertien dagen af, (*) maar de vencrifche onj»e-

makken, die 'er nog overig waren, wierden on-
dcrtuilchen erger. Wanneer zy eindelyk van dc
tuiTchenpozende koorts bcvryd was, heeft zy gc~.

durende drie weken , de ontbinding cn de andere
middelen kunnen gebruiken; cia dus zyn de pya
in de gewrigtcn , de verouderde hoofdpyn, de
kalivbuil cn het kropgezwel ten ecnemaal verdwenen.
Dc witte vloed is overgebleven, maar minder,

en witter geworden; zoo ook de neuszweren, cn
de knoopgczwellen aan den aajs.

Dc knoopgczwellen worden met de wegetende
ontbinding gebet, en worden klynder cn korftig;

de overige handelwys word agtcrvolgd, en ik hoop
zc geheel te genezen.

Z E S D B W AARNEMIN G.

Een man 45 jaren oud, van een tengere gedaan-

te

(*) De beroemde PETIT, de Vader, is van gevoe-
len , dat de derdendaagze koorrs zomtyds een toeval

van ée Venusziekte is', cn wil daarom dat, in zodani-
ge:i , ciaar voor vele jaren blyken van deze ziekte in ge-

peel! waren , de koorts, hoewel zy alle andere koorts-ver»

dryvende middelen moge te leur Hellen
,

egter door de
kwyling % die door het kwikzilver veroorzaakt word,
nio~r wórden, gentzen. Memoïr. de VAcai. Royale de Chi-

rurgie T. I. p. 5^.7. c5r- Nogtans is de waarneming van
den vérmaarden L. E. van SWIKTEN Comment. T. l.p.

10. met dit gevoelen ftrydlg , die ene derdendaagze

koorts, onder de kwyling , in enen vaften ftreek, heeft

zien aanhouden. Zelf kan ik getuigen, dat ik van
het befmeren met kwikzilver in zaïr" , m drie venerifche

onderwerpen , een tuffchenpozende koorts heb waargeno-

men , die door geen ander middel ,dan de kina kon gene-

zen worden; en na het wedergebruiken van het kwikzilver,

is de koorts zomtyds enige reizen weergekomen.

1
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te, had reeds in negen jaar zo dikwyls aan een go-

norrhza onderhevig geweeft, dat hy naauwlyks agt

dagen van deze moeilyke ontlafting bevryd was; het

uitvloeijende vogt was ter dier tyd , wanneer hy

myne hulp verzogt ,
groenagtig geel : midden in

den pisleider gevoegde, hy jeukte, en onder het ont-

laden van 't water ene moeilyke fpanning ; maar

by de ereïlio penis ftond hy een geweldige pyn uit.

Ik vermaande hem, dat hy geen vertrouwen moeft

ftellcn op de beloften van een Kwakzalver , die hem
beloofde , door het inbrengen van een geheim

vogt, te zullen genezen.

Daags daarna gebruikte hy een buikzuiverend

middel, de volgende d3g bragt ik een kaarsje, niet

den Balzcm van Arc.rus ge vreven , in den pislei-

der , om dat ik vermoedde, dat 'er cUe verzwering

in denzelvcn verholen was.

De derde dag daaraan volgende, wanneer ik 'e*

zelf een nieuw kaarsje tragtte in te brengen, ge-

voelde hy een zeer fchielyke pyn midden in den

pisleider , en 'er vloeide meer als een Koffy kopje

gele etter uit met enige droppels bloed.

Hy heeft agt dagen lang , 's morgens en 's avonds,

twe lepels vol van myne balzemagtige ontbinding

van het Kwikzilver gebruikt ; voor zyn gewone
drank had hy het atkookzel van de zalfaparil en

fchecrling met melk twemaal daags. Een half uur

bezigde hy zelf een kaarsje , met de Balzcmagtige

zalf van Kwikzilver befmeerd.

Gedurende byna deze ganfche agt dagen, heeft

hy een overvloedige gonorrhxa gehad.

De volgende agt dagen verminderde de plas

,

cn de kleur wierd witter. In deze manier hield

hy aan, cn gebruikte vervolgens droge kaars

-

B 4 jes
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jes (*), langzamer hand hield de vloed op, in dier-

voegen dat hy op den dertigftcn dag na 't begin

der genezing volkomen hcrfteld uit Wenen ver-

trok, en mv bcloof.ic te zulten (chryven, indien

het ongein, k wederom kwam.— In de ganfche tyd

der genezing heelt hy geen teken van kwyling

gegev.n.

Zevende Waarneming.

Een man }f> jurouJ, van een bloedryk geftel

,

reeds over de vyf jaar aan een herhaalde gonorrhaa

onderhevig; hal zweertjes in 't prdputtum en een

groot knoopgt zwel met verzweringen in de glans

penis.

Na ene buikznivering , heeft hy in de volgende

dagen de b;dzcmagtigc ontbinding van 't Kwikzil-

ver ingenomen. De zweertjes wierden uitwendig

met de balzcmagtigc zalf van het Kwikzilver ver-

bonden; en het knoopgezwel twcmaal daags met

de wegetende ontbinding gebet.

In de eerfte dagen wierden de zweertjes groter

en begonnen etter te maken, doch op den agtften.

dag genazen zy geheel ; op den dertienden dag is

'er het knoopgezwel verdroogd uitgevallen.

De gonorrhcea begon te verminderen ; ik heb een

kaarsje met de Kwik-zalf beftreken laten gebrui-

ken.

In de vierde weck is hv volkomen genezen,

maar heef: geen. teken van enige kwyling gegeven.

(*) Her z-menfte! van deze kaartjes is te vinden in de

auvrrs chirurg e , van den z.eer erviitn HeerGoulard,

T. H, k-n zeer fraai Werk.

Ag t-



Agtste Waarnemikc.

Een man 28 jaar oud, van een uitgeteerde ge-»

daan te , had een geweldige pyn in dc gewrigten

gekregen, door een gonorrboea, die voor drie jaar

was opgeftopt, cindclyk kropgezwellen in dc klie-

ren van den hals, en zeven diepe cn zeer vvydc

zweren in de keel, toen hy zig by my ter gene-

zing begaf.

De eerfte dag gebruikte hy een buikzuiverend

middel ; de volgende gebood ik hem 's morgens

en 's avonds twe lepels van de ecnyoudige ontbin-

ding in te nemen : voor zyn gewone drank ge-

bruikte hy het afkookzel van de zalfa paril, dc

fcheerling en de borft- poeders met melk.

Op den vierden dag begon hy een weinig te

•kwylen , doch het uitgeworpen vogt geleek meer
na lym dan fpeckzel , maar de verzweringen in de

keel zagen 'er toén zeer fpek-agtig uit, wcshalven

ik dezelve rwcmaal daags met een penceel in rozen-

honig met Egyptifchc zalf vermengd, gedoopt,

liet betten. Zyn monu fpoclde hy dikwyls , en

men bragt in de keel een balzemagtigc gorgel-

drank zonder gomagtig Kwikzilver bereid. Ik ge-

bood hem 's morgens en 's avonds flegts enen le-

pel vol van de ontbinding van het Kwikzilver tc

gebruiken.

De kwyling hield ondertinTchen aan tot den ze-

venden dag toe, fchoon zeer zagt, zonder enige

ontftcking van het tandvleefch of waggeling der

tanden j drie of vier oneen raakte hy door dc kwy-
ling dagelyks kwyt, en dc zweren wierden zuiver-

der en klynder. Eindelyk , dat my het ai'ervreemdft

voorkwam, hield de kwyling op, onder het aan-

houdend gebruik van de ontbinding } en ithoou

B 5 hy
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hy wederom 's morgens en 's avonds twe lepels vol

van de ontbinding innam, heeft hy egter in de

ganfche overige tyd der genezing, niet enig teken

van kwyling gehad.

Den zeitienden dag zyn de zeven zweren in de
Keel ten cnemaal genezen , de pyn in de gewrig-
ten is ginfeh verdwenen , en de flaap wederge-
keerd.

Maar een der kropgezwellen , wierd van een

kwakzalver (tegen myn raad) door een blyntrekkende

plyftcr geopend en aan 't verzweren gebragt. Dien-
volgens gebood ik, dat het geopende , dat egter

nog zeer hard was , met het unguentum baftlitum

cn het gomagtig Kwikzilver zamengemengd , zou
verbonden worden, de overige kropgezwellen wier-

den met myn Was-zalf van Kwikzilver (n. 7.) ge-

smeerd , en eindclyk in de gedaante van een ply-

ftcr gedekt.

Dus zyn binnen agt dagen alle kropgezwellen

verdwenen, en de geopende is genezen.

Maar nu is de vraag , of de kwyling in dit

geval door myn Kwikzilver veroorzaak? is , of

door het vorige Kwikzilver dat no™- in het

lichaam was overgebleven ? Immers in de zeven

voorgaande waarnemingen heeft niemand enige

kwyling befpeurd ; daarenboven heeft z.y alleenlyfc

tot den zevenden dag geduurd, en heeft niet aan-

gehouden , offchoon de hoeveelheid van het gom-
agtig Kwikzilver vermeerderd wierd, dat hy nog
drie weken is blyven innemen. Eindelyk had die

man reeds drie jaar verfcheide kwik-bereidzclen

gebruikt, en vryvingen tot de kwyling toe aange-

wend , daar hy nogtans nooit door genezen is.

Uit de volgende Waarnemingen heb ik toen be-

vonden, dat dc kwyling in zodanige onderwerpen

door*
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doorgaans veroorzaakt wierd , die kort voor , of
onder het gebruik van myn Kwikzilver, nog ander

Kwikzilver uit- of inwendig in hun lichaam brag-

ten. Dit heb ik van het emplajïrum vigonis , het

unguentum neapolitanam officinale , de mercurius dal'»

cis , en de moutwyn gezien.

Het gomagtig Kwikzilver fchynt de fpeckzclwe-

gen zodanig te bereiden, dat het andere Kwikzil-

ver, voor, of onder dcszelfs gebruik, in'tlichaam

gebragt , daardoor veel gemaklyker de kwyling kan

veroorzaken.

Negende Waarneming.

Een Meisje 18 jaar oud, van een bloedryk ge-

itel, had reeds over 't half jaar de labia vhIva, het

perinium en den ganfehen omtrek van den aars met
een oneindig getal klyne knoopgezwellen bezet ge-

had, en was aan een ftinkenden witten vloed on-
derhevig.

Na ene buikzuivering heeft zy begonnen de bal-

2emagtige ontbinding van het Kwikzilver te gebrui-

ken; twemaal daags wierden de korften der knoop-
gezwellen met de wegetende ontbinding gebet:

dus is zy in drie weken de knoopgezwellen kwyt-

geraakt , en in de vierde den witten vloed.

Zy had boven dien een zeer mocilyke jeukte in

de vagina, onder den witten vloed, na dat de

knoopgezwellen reeds genezen waren. Binnen
drie dagen is deze jeukte verdwenen, door het

befmeren van de vagina
y
met de gomagtige Kwik-

zalf, en 't gebruik van drie baden van het Donau-
Water.

TlEN-i
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Tiende Waarneming.

Een Man van 35 jaar kreeg, na een entbonden
klapoor, een kaadaartige pyn in de gewrigten, die

door verfcheide bereidzclen van het Kwikzilver wel

verminderd wierd, maar nogtans niet gch«el weg-
genomen. Thans had hy reeds zes jaar met een

aanhoudende pvn in dc gx-wrigten geleefd ; en ia

het laath'; jaar ontilond 'er een vencrifch gomge-
zwcl op dc zevende rïb van de linker zyde, 'twclk

langzamer hand verzworen zynde , een grote plas

bedorve etter loosde, hief wierden opdrogende
middelen opgebezigd s En voor dc pyn in de ge-

wrigten , zo wel als voor de gomagtige ver-

zwering, wierd den iy-Lr het Badenfche bad voor-

gefchreven ; doch toen hy voor dc derde maal in

""t bad was, kreeg hy een beroerte over de ene zyde,

wcshalven hy na Wenen wederkeerde. Dc pvn in

dc leden was zo geweldig, fch >on hy in de ene helft

van het lichaam jjecn beweging had, dat hy cgter

dnóph011dclyk fcfareeuwde.

In dezen itaat wierd de lydcr van den vermaar-

den Heelmecfter gevonden , die mv dcnzcl/cn ver-

toond heeft ; dezelve heeft hem met toeitemming

van den zeer ervaren Geneesheer mvn gomigrig

Kwikzilver , met het aftrekzei van zalfa-paril en

melk, laten gebruiken. Op het verzworen gom-
gezwel wierd dc balzcmagtige Kwikzalf gelegd.

Den derden dag kon dc lydcr reeds beter en met

minder fmert zync vingers bewegen; en 'er begon

meer etter uit de verzwering op de rib tc druipen.

Den veertienden dag was het gomgezwcl ont-

bonden en genezen; dc pyn in dc gewiigten en

de venerifchc lammigheid zyn binnen vier we-

ken verdwenen; alleen de pyn in dc heupen was

nog

<



( *9 )

nog overig; en om deze weg te nemen, fchreef

de beroemde Geneesheer hem pillen voor, uit het

gomagtig Kwikzilver , de Scheerling en de Cam-
pher, waardoor de lyder in drie dagen byna van
alle imert bcvryd was.

Elfde Wa arnhming.

Een Vryfter 23 jaar oud , had reeds over zes

maanden het agterfte gedeelte van den hals, dc

wangen, en dc handen met vencrifch fchurft , en

zeer korftige knoopgczwcllen bezet gehad. Zy was

gequeki met den witten vloed , en onvcrdraagly-

ke pyncn in de leden cn
r
gewrigtcn

,
voornamelyk

's nagtSi Eindclyk ftond 'er een kalkbuil op het

regter fchecn-been.

Binnen veertien dagen was het fchurft en de

knoopgezweilen veel verbeterd, alleen door her ge-

bruik van het gomagtig Kwikzilver en dc zalza-

paril , de pyn was reeds geheel geweken. Tot
hier toe had zy geen teken van kwyling gehad.

Maar op de kaikbuil, die nu een weinig minder

als een duim hoog was , wierd liet emplajlrum vi-

gonis gelegd, en zes dagen daarna befpeurde zy eni-

ge kwyling en mocilvkc flikking
;
dienvolgens ge-

bruikte zy een buikzuiverend middel, de keelwicrd

met mineraalwater gcfpoeld , en dus is binnen drie

da^en die ligte kwyling, (het EmpJaJIrum en het

gomagtig Kwikzilver nagelaten zyndc) opgehou-
den.

Na dien tyd heeft zy weer begonnen myne ont-

binding te gebruiken, en is Zonder enige kwyling

verder genezen : Dit is zeer wonder, dat onder

het gebruik van dit middel , een nieuwe kalkbuil

op het linker fchccnbccn gegroeid en na 't verloop

van enige dagen weer van zelf verdwenen is.

Twaalf-»
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Twaalfde Waarneming.

Een Kind van anderhalf jaar, wiens ouders niet

aan de Venus-ziekte onderhevig waren , had reeds

een half jaar knoopgezwcllen aan den aars, kloven

cn zweertjes in dc hoeken van de lippen van den
mond gehad. Dc ouders meenden dat de vene-

rifche befmetting veroorzaakt was door doeken , die

mogelyk aan andere , met dezelve ziekte befmet

,

gebruikt waren.

De Geneesheer fchreef , na het gebruik van een

zagt buikzuiverend middel, een half once van het

gomagtig Kwikzilver voor , in twe oneen fyroop

van violen en een once acj.fumarix vermengd.

Van deze fyroop wierd het Kind 's morgens en

's avonds een the -kopje vol, met het afkookzei

van de zalfa paril, in gegeven. De knoopgezwei-

len wierden twemaal met de wegetendc ontbin-

ding , met rozenwater verlengd
, gebet , en kort

daarna wierd 'er een zalf opgelegd.

De verzwore hoeken van den mond wierden

twemaal daags met de balzemagtige Kwikzalf bc-

ftreken.

Op deze wyze hebben wy te weeg gebragt, dat

het Kind dc vierde nagt wel fliep, 't welk reeds

enige maanden zeer ongerufte nagtcn had gehad;

dc verzweringen aan den mond gingen voort

,

wierden vervolgens zuiverder , en waren den tien-

den dag genezen.

De knoopgczwellen verdroogden en verdwenen

den drie en twintigftcn dag. Het kind vaart zeer

wel, en heeft geen teken van kwyling gegeven.

Ik zou by de voorgaande nog andere Waarne-

mingen kunnen voegen , waardoor het gelukkig

gebruik, en het vaardig vermogen var. dit middel,

ver-
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rerdcr zou worden beveftigd ; doch deze g3 ik

gaarne voorby
,
dewyl zy van minder belang zyn,

en de vorige in de hevigheid der ziekte niet eve-

naren : Indien 'er in 't vervolg enige andere aan-

merkelyke gevallen voorkomen , zal ik dezelve me-
dedelen.

Voor het overige fchyn ik met reden op des-

zelfs gelukkigen uitflag in 't vervolg te mogen
hopen, dewyl ik alzins hoor, dat dit middel, door

de allercrvarenfte Geneesheren in deze Stad, den

lyderen , by aanhoudenhcid word voorgefchreven.

Te meer heeft my het vricndelyk verflag van den

vermaarden Meder e r, opperfte Hcelmeefter van

het Curaffier-Regimcnt van Daun
,
beveftigd, die

de voortreflyke kragt van dit geneesmiddel in

zeer vele gevallen getuigt (*).

Byna in allen, die dit middel gebruikt hebben,
heb ik ene vermeerderde affcheiding van pis waar-

genomen, die zy overvloedig , en dikwyls flyme-

rig met een benauwenden reuk
,

kwyt raakten.

Zommigen zyn 'ergeweeft, die enige dagen zelf

tot hunne verligting, zeer fterk zweetten; maar

de buikloop en de kwyling heb ik in gene ande-

ren

(*) Aangaande de manier, door UE. uitgevonden,

om 't Kwikzilver in het water te laten gebruiken , heb
ik twe, en de Heer Veld-Chirurgyn Zcerfen te Arad in

de dertig proeven genomen ; 't gelukkig gevolg heeft het

gebruik van dit middel
,
vervolgens ock in het Hofpiraal

te Temeswar overgebragt , waaromtrent ik UE. een breed-

voeriger berigt lal toezenden enz.

mederer:
Siclo, naby Ar*d Regiments- Chirurgyn va»
den i. Auguftus. het Curaffier- Regiment

van B. Daun.
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ren befpeurd , als die andere Kwikbereidzelen
,

vooraf, of tuflehen beide, gebruikt hadden. Dc
afgang was in allen onverhinderd, zelfs in zoda-

nigen, die anderzins hardlyvig waren.

In enigen heb ik dc gonorrhma, in anderen den

witten vloed, voor weinige dagen, zien weder-

keren.

In verharde en verouderde klaporen heb ik nog
niets byzonders befpeurd. Ik heb nogtans dit

zoort van gezwellen zien verzagten door het uit-

en inwendig gebruik van het gomagtig Kwikzil-

ver, maar ene volkome ontbinding heb ik tot nog
toe niet kunnen te weeg brengen. En dit zal nie-

mand vreemd voorkomen , dewyl het een ieder

bekend is , hoe hardnekkig deze verhardingen

zyn, en hoe lang zy dikwyls dc befte geneesmid-

delen te leur ftellen.

DERDE HOOFDSTUK.
Gevolgen tot de Vcnm-kwalen betrekkelyk , z.0 uit da

voorgaande, als uit andere waarnemingen ,

afgeleid.

O"F myne manier boven de anderen te achten is,

kan ene naauwkeurige vergelyking van de-

zelve, met dc overige gebruikelyke, leren.

Thans zyn 'er drie manieren , op welke het

Kwikzilver gebruikt word. Zommige laten het

levendig Kwikzilver uitwendig, in een zalf, tot

'de kwyling toe gebruiken , de kwyling laten zy

enige weken aanhouden, en dus tragten zy hunne
lyders te genezen.

An-
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Andere geven het levendig Kwikzilver uitwen-

dig in een klyne gift, en tuilchen beide buikzui-

verende middelen, zonder dat 'er kwyling veroor-

zaakt word.

Eindelyk zyn 'er nog andere , die verfcheide

kwik-bercidzelen inwendig laten gebruiken.

Doch om de venerifche befmetting kragteloos te

maken, worden 'er vyf vereifchtens door de Ge-
neeskundigen gevorderd.

i. Dat 'er zo veel Kwikzilver in het lichaam

word gebragt, als genoeg is tot het temmen en
vernietigen van de befmetting , die in het lichaam

voor handen is.

z. Dat het Kwikzilver door alle, en door de

klynftc vaten loopt.

3. Dat het iedere droppel van onze vogten zyne

kragt mededeelt.

4. Dat het enigen tyd met onze vogten verenigd

blyft , en dikwyls met dezelven omloopt.

5. Dat eindelyk de befmetting met het Kwikzil-

ver, door de natuurlyke wegen, gemaklyk uit het

lichaam word uitgevoerd.

Of nu de eerfte, de twede, of de derde manier

deze vyf vereifchtens heeft; dan of ze door myne
manier worden te weeg gebragt ; zullen wy mee
weinigen zien.

In de kwyling door het Kwikzilver , word het

Kwikzilver wel overvloedig met onze vogten ver-

mengd, maar het word door de kwyling weer te

fchielyk uit het lichaam uitgeworpen ; want dat het

met het fpcekzel , inde eerfte dagen uitgeworpen,

te gelyk na buiten word gevoerd , ziet men aan

het goud in den mond gehouden, dat van zodanig

fpeekzel wit word; maar wanneer 'er niet wederom
nieuw Kwikzilver word ingenomen , xal de aan-

C hou-
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houdende kwyling het goud niet meer wit maken

,

3
t geen een zeker teken is, dat al het Kwikzilver

wederom uit het lichaam is uitgevoerd (*). Dit
is ook, zo 't my voorkomt, dereden, dat vele ,

zelfs door ene herhaalde kwyling , niet genezen
zyn, voonvunclyk in zodanigen , die kort na de

tvvedc,. of derde befmering met de zalf, reeds

overvloedig kwyldcn , waardoor het Kwikzilver weer
ten eerften het lichaam uitgaat.

Daarenboven is de kwyling zeer onnemaklyk
,
zy

js gevaarlik, zy genceft niet zieker
,
zy maakt j?ccn

Jlheiding in de ziekte
, zy kan in alle onderwerpen

niet woi denaangewend , ook is zy nfel noodxjikelyk.

' Dit kan by delen bewezen worden. De onge-

makken blyken van zelf, indien men flegts be-

fchouwt de verdrietige vryvingen met zalf, de ont-

lteking in de keel , het aanhoudend koortsje , het

onophoudend fpuwen, gedurende den tyd van zes

weken, of langer, ene noodzakelyke onthouding

van byna alle fpyzen , een gedurige vrees van vcr-

ftikking door het minftc koele togtje , ene zeer

kftjge verzwering in de keel, een ftinkenden mond,
tn cindlyk na de genezing een uitgeteerd lichaam.

Om niette zeggen, dat zy by aanhoudenhcid hun
huis of bed moeten houden , of in een kamer ge-

floten , in een bcdorve lugt leven , en beroofd

zyn van 't gëzclfchap hunner vrienden. Ik zal 'er

niets meer bvvoegen
,
dewyl de Vermaarde L. B.

van SWIETEN, de ongemakken van de kwyling,

zeer levendig heeft befchreven (**).

Ookh de kwyling gevaarljk. Want dat'cr zomtyds

door

(*) De beroemde Rofen van Rofenftcin, verhandeling

over de ziektens der Kinderen, in het hoofdftuk over de
Venus-iicktens.

(**) Couamenc T. x. §. 135. pag. 206, 207.
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door de kwyling met het Kwikzilver op de'befié

wyze tc weeg gebragt , een geweldige koorts ,

buikloop, rodeloop, bloedlpuwing
,
onbeweeglyk-

heid der kaken, ja zelf een verlhkking is veroor-

zaakt
,

getuigt de beroemde ASTRUC ("*) en na

hem de zeer ervaarne LOCHER (t).

Dat de kwyling geen zieker middel ter genezing van

de Venusziekte is, blykt, om dat'er vele voorbeelden

zvn van lyders , die na de eerfte, of zomtyds twede

belioorlyke kwyling, verfcheide vcnerifche ongemak-
ken hebben weergekregen. Daarenboven getuigt

de zeer ervaarne ASTRUC openhartig, dat de go-

norrhcea , de knoopgczvvtllen , de pypzweren , dc

pyn binnen in dc benen (dolores ofteocopi), de been-

knobbels, de knoeitgezwellen , de becnvrcter, dé

kloven , de kwaadaartige zweren , dc hairworrri

{herpes), dc vurige fchurftheid, de gomgezwellcn,

en de kreeftgezwellen , niet volkomen door de

kwyling hebben kunnen genezen worden, fchoon

dezelve bchoorlyk was veroorzaakt (tt).

• De kwyling maakt gene fcheiding in de ziekte:

Dewyl 'er gene waarnemingen zyn van venerifche

lyders , die door de kwyling , van zelve ontflaan

,

genezen zyn. Daarenboven zyn 'er zeer veel voor-

beelden van lyders, door de venusziekte befmet , die

zeer wel genezen zyn zonder enige kwyling. En in-

dien het allcrgezondftc menfeh met Kwikzalf be«J

ftreken word , werpt hy zo wel ftinkend fpeckzcl

uit, met dezelve toevallen, als een Venuszicke.

Ook kan de kwyling niet in alle onderwerpen

worden aangewend. Want nog zwangere Vrou-
wen, nog Kinderen, nog die aan boritkwalen, of

C z val-

(*) Tn libro de morbis veneris.

(f) Maximil. LOCHER obfrrv. prafHc. circa luem n. 12.

(tt) L. c, a pagina 4.27. ad pag. 453,
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vallende ziekte onderhevig zyn
, nog uitgeteerde,"

1

nog die kropgezwellen of wegetingen in de keel

hebben , enz. kunnen de kwyhng ondergaan.

Eindelvk is zy niet noodz.akeljk tot de genezing

yan de Venusziekte; want indien 'er oneindig

veel voorbeelden zyn van menfehen, die zwaar aau

de Venusziekte onderhevig waren, en egter zon-

der enige kwyling zeer wel genezen zyn; en daar-

enboven door proefnemingen bewezen word, dat

het Kwikzilver alleen genoeg is, tot de vernieti-

ging van de venerifche befmetting; dan blykt dui-

dclyk dat de kwyling ter genezing van de Venus-
ziekte niet vercifcht word: ook kan het Kwikzil-

ver gemakiyker en ligter, met het vcnerifch gif,

door de gewone wegen, natnelyk de uitwazeming,

den afgang en de pis , uitgedreven worden.

Dcwyl nu myn manier nog de ongemakken ,

nog de gevaren , van de kwyling heeft
,
dcwyl zy

zekerer is dan de kwyling , en in allcrly onder-

werpen kan worden aangewend; kan men gemak-
lyk opmaken in hoe verre zy de kwyling overtreft.

Laten wy nu tot de andere manier overgaan.

Voornamelyk om de ongemakken en gevaren

der kwvling , hebben de beroemde Heren CHI-
COYNEAU en HAGUENOT, het Kwikzilver

in een kleine hoeveelheid willen laten verfmeren ,

en tuffchen beide buikzuiverende middelen gebrui-

ken , ten einde de kwyling voor te komen. Doch
zelf op deze wyze, veroorzaikt het Kwikzilver niet

zelden buiten verwagting , fchoon in een geringe

hoeveelheid gebruikt , een zeer fterke kwyling
,

waardoor de lyders ene allerongcmaklykftc leefre-

gel moeten houden: en doordien het Kwikzilver,

door de tuifchenkomende buikzuiveringen , on-

ophoudelyk weer uit het lichaam word uitgevoerd,

ge-
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Scfchiedcn de genezingen vry gebrekkig , en zeer

langzaam , zo als ik ten minfte dikwyls gezien heb.

Thans moeten wy de derde manier onderzoeken.

Onder de kwik-bereidzelcn worden de mercurius

dulcis, fublimatus corrojlvus, pracipitatus ruber , en
verfcheide andere panaceë'n gcftcld. Maar alle de-

ze middelen zyn fcherp en vergiftig; dienvolgens

kunnen, of moeten zy in geen grote hoeveelheid

worden voorgefchrevcn , en in een klyne gift wer-

ken zy door de geringheid van het Kwikzilver zeer

traag, ten minfte wat aangaat het vermogen, waar

door zy de befmetting vernietigen.

Onder deze word de mercurius fublimatus corro*

fwusy in moutwyn ontbonden zynde, nog de krag-

tigfte bevonden ; zyne fcherpe en vergiftige na-

tuur word door het olic-agtige van den wyn vcr-

zagt; wanneer men denzelven voorzigtig, en met
een verzagtend afkookzel geeft , zal hy zelden de

kwyling veroorzaken; de walglyke fmaak van de
moutwyn , kan men door een fyroop verbeteren ,

cn indien hy met veel water verlengd word , kan

men denzelven zelfs aan zwakke onderwerpen voor-

fchryven. Dc proefnemingen van den zeer er-

vaarnen LOCHE.ll, en andere Beroemde Mannen,
hebben in duizende gevallen geleerd, dat dit mid-
del van een uitftekend vermogen is , wanneer het

voorzigtig en lang genoeg gebruikt word , zo als

ik ook zelf meer als zes jaar, by het leger in den
laatften oorlog, ondervonden heb.

De overige manieren van het Kwikzilver te g<v

bruiken , zal ik niet onderzoeken
,

dcwyl ze of
kragteloos, of buiten gebruik zyn: Dc <etbiops en

dc cinnabaris ,in de venusziekte inwendig gebezigd,

zyn reeds door den Groten BOERHAAVE (*)

C 3 voor

(*) Chem. T.II. p. 431. en Tom.I. p. 578,
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voor kr.igtcloos gehouden. Zo hebben zommigc
het Kwikzilver voorgefchreven met buikzuiveren-

de middelen , andere met den bulzem van Peru,

met terpentyn , andere met kampher en ruiker

j

doch door deze byvoegzels , word het Kwikzil-

ver, na de vcrfchillendc uitdryvendc krngt van het

bygevoegde , weer al te fthielyk door den afgang,

de pis , of door het zweet , uit het lichaam ge-

jaagd; of wanneer deze byvoegzels de kwyling niet

kunnen beletten , veroorzaken zy door dezen weg
ene nog fchielykcr ontlafting van het Kwikzilver.

Hieruit blykt derhalve, dat het gomagtig Kwik-
zilver, dc andere manieren van het Kwikzilver te

laten gebruiken , overtreft, om dat het nooit, of
zeer zelden , dc ongemakken en gevaren der kwy-
ling te vrezen heeft , om dat het in een grote en

vcreifchte hoeveelheid veilig kan worden ingege-

ven , om dat het gemaklvkcr niet onze vogten

vloeit , om dat het fchielykcr op het vencrüche

gif werkt, cn eindelyk in allcrly onderwerpen kan

<rcbczi"d worden.

Laat ik by de voorgaande nog deze gevolgen

voegen.

i. Het Kwikzilver is alleen genoeg om het ve-

nerifche gif te vernietigen.

z. Het Kwikzilver plaatzelyk op enig venerifch

deel gebezigd , werkt fchielykcr cn zekcrer op
dc beimetting, die in enig deel plaatzelyk hangt.

3. Derhalve moet het niet alleen inwendig,

maar ook te gelyk, uitwendig, gebruikt worden.

4 Het Kwikzilver neemt voornamelyk het gif,

doch niet de uitwerkingen , die reeds door het

zelve veroorzaakt zyn , uit de vafte delen van ons

lichaam weg. Dit tonen de ziektens aan, die na

de kwyling overblyven.



C 39 )

«f.
Deihalve moeten onder, of na het gebruik

van 't Kwikzilver , ook andere geneesmiddelen in

de Venus-ziekte worden aangewend, naar de ver-

fchcidenhcid der fymptomata verfchillende.

Om deze reden moet my niemand kwalyk ne-

men, dat ik dikwyls , na de omftandigheden der
' zaken, andere geneesmiddelen met het Kwikzilver

vermengd heb. Ene byzondere genezing, van ie-

dere vencrifchc kwaal, zal ik in een naaltvolgend

werkje mededelen.

VIERDE HOOFDSTUK.
Nieuwe onderfellmg omtrent de werking van het

Kwikzilver in de fpeekzel we^en.

Het Kwikzilver heeft met het Jlym , onder alle

dierlyke vogten, de grootjle venvandfehap. Dit le-

ren duidclyk de i. z. 3. 4. 6. proefnemingen;
want met hetzelve word het gciruklyk onderge-
bragt, en blyft zodanig, fchoon het met water ver-

lengd, en enige maanden bewaard word. 't Geen
nogtans met het bloed, de wei, de gal, 't wit cn
het dover van 't cy, of het dicrlyk lym niet ge-
lukt.

Het Kwikzilver met arabifche gom ondergehragt
,

is het naajl gelyk aan dat geen , 't welk met dterlyk

jlym verenigd is, en kan door middel van hetzelve

zeer gemaklyk met de overige vooten van ons lichaam

vermengt worden. Dit toont de VIII. Proefne-
ming.

Het Kwikzilver door den mond, of door de inner

mende vaatjes van de ainuendige oppervlak: t van hzt

C 4 /£
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lichaam , in den plas van 't bloed gebragt , ontmoet
,

t/ö« «//e afe fjm-lereidende delen , de eerjie in de keel.

Immers uit dc grote flagadcr in de krop-, cn on-
dcrflcutelbenigc flngadercn gevoeld , ontmoet het

nergens flymkliertjcs , als in de keel cn in dc hol-

ligheden van den neus. Hier na toe gedreven zyn-

de , word het , uit hoofde van de verwandfehap

cn aankleving, met het flym verenigd, en in deze

kliertjes opgehouden , die het voorby zou lopen

,

indien 't niet door de betrekking op het flymagtig

vogt weerhouden wierd.

Hierdoor kan men begrypen, waarvan daan die

zamenvloed der vogtcn , en zwelling der keel,

voor de kwyling, ontftaat. En tevens blykt , dat

men de reden, waarom het Kwikzilver voorname-

lyk in deze delen hangt , geenzins uit den om-
loop van het bloed alleen , of een aanval van het

Kwikzilver, maar uit ene byzonderc verwandfehap

van hetzelve met het flym, moet afleiden. Dit

moeft eerft bewezen worden, nu ga ik tot andere

dingen over , om de reden der kwyling te doen

veritaan.

Ieder afscheidend z.amenjlel heeft z.yne bepaalde en

kyz,ondere aandoenlijkheid , waardoor het niet zjonder

inderfcheid van alle, maar alleenIjk , van ene zjekere

en bepaalde prikkeling, word bewogen. Dit is door

vele waarnemingen beveftigd , cn kan voor zeker

worden aangenomen. Dus maken de fpaanze vlie-

gen ,
voornamelyk de zamenftellen der pis- en

zaad-bereidende delen, gaande; dc braakmiddelen

dc maag; de buikzuiverende middelen, fchoon in

de aderen vaneen hond gebragt, of uitwendig op

den buik van een Kind gevreven
,
bewegen het

zcnuw-gcftel der ingewanden , en verwekken een

buikloop; de rook van brandend zwavel prikkelt

,

bo~

i
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bovenal, de zenuwen van de long, de neus van

een menfch zal 't niet ligt aandoen; het fmakeloos

fap van beet, dat zonder enige fcherpte is, ver-

wekt aanftonds niezing (*) ; een fchielyk helder

licht doet alleen het oog fterk aan, voor het ove-

rige brengt het in 't lichaam gene verandering te

weeg»

Waarom zouden derhalve de werktuigen van het

fpeekzel en het jljm niet op gelyke wjze , door een

êjzonderen en bepaalden prikkel van het KwikzJlver ,

zodanig kunnen worden aangedaan , dat 'er nu ent

overvloedigere afscheiding , dan te voren
, geschied-

de ? Dit gevoelen, behalven dat hit op zekere

gronden ruft, komt ook naauwkeurig met de vcr-

fchynzels overeen.

Doch ik zie, wat men 'ertegen in zou kunnen
brengen. Namelyk , dat, offchoon men toe mogt
(taan, dat het Kwikzilver in de flymklieren van den .

hals met het flym verenigd en wederhouden word,

en door zyne prikkeling deze werktuigen aandoet,

egtcr daardoor niet kennelyk word , waarom de

grootfte vloed uit de fpeekzelkliercn ontftaat, de-

,wyl nogtans het Kwikzilver , niet zo gcmaklyk

met het fpeekzel,als met het flym, word onder-

gebragt.

Op deze tegenwerping kan gcmaklyk worden
geantwoord , niet zo zeer door vinding van den

geeft , als uit de verfchynzcls der natuur. Wan-
neer 'er een zandje in het oog valt, volgt 'er aan-

ftonds een grote vloed van tranen , door de aandoe-

ning van het traankliertje , fchoon 'er 't zandje

niet aanraakt, nog aanraken kan. Een fcherpe fpe-

cery op de punt van de tong gelegd zynde, word
'er aanftonds een ftroom van fpcckzel voortge-

C 5 bragt,

(*) Cl. Prof. CRANTZ mat. mcd. T. I
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bragt, om dat dc fpcekzel-kliercn 'er door worden
aangedaan, daar nogtans de prikkeling niet in de

zeiven, maar in de tepeltjes van de tong, veroor-

zaakt is. Wanneer dc menfehen een walging in

de maag gevoelen ,
beginnen zy te kwylcn , of-

fchoon dit ccn afgelegc oorzaak is, en op gelykc

wyze kwylen zy , indien dc keel met een veertje

word geprikkeld.

//et fchynt dienvolgens , dat de oorzaak van de

kwyling , door het Kwikzilver te weeg gebragt , van

deszelfs aankleving aan de Jlymkliertjes in de keel
,

en de daaruit door de confenfus veroorzaaktie aandoe-

ning der (peekzjel'kliertjes , moet worden afgeleid.

Want het moet niet vreemd fchynen, dat het zagt

en eenvoudig Kwikzilver, fchoon door geen zouten

fcherp gemaakt, de fpeckzelwcgen prikkelt. Het
is de natuur niet van een aandoenclyke prikkeling,

ene fcherpte te bezitten ; het laffe fap van de beet

prikkelt de neus en verwekt een fterke niezing.

Het allerzagtfte laauw water prikkelt het hart en de

ingewanden , en verlevendigt hunne beweging.

Immers dc aandoenlykhcid van dc vcrfchillendc delen

des menfehelyken lichaams is byzondcr, en 'er zyn

ook byzondere prikkels , die aan dezelve beant-

woorden.

Het Kwikzilver , met de arabifche gem onder-

gebragt , kan zyne byzondere prikkeling in de fpeck-

zelwegen niet veroorzaken. Dit leren alle de prakti-

kale waarnemingen van het twede Hoofdih Ook
heb ik zeer flymerige onderwerpen gekend, die de

tnercurius dulcis lang , zonder enige kwyling hadden

ingenomen. Ik heb twe lyders gezien , waarinde

kwyling door andere Kwikbereidzelen verwekt ,

aanftonds, na 't gebruik van de arabifche gom in

een zaadmclkjc, verminderde , en cindelyk op-

hield.
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hield. Hieruit leren wy, welke wondere en on-*

verv.agte eigenfehappen in de lichamen , door der-

zelvcr verfcheide menging, ontftaan kunnen. Het
eenvoudige flym berooft het Kwikzilver van zynen
byzonderen prikkel, terwyl het nogtans zyn uit-

ftekend vermogen tegen de Venusziekte onge-
fchonden bewaart! Met zeer veel reden, derhalve,

gebied de beroemde L. B. van SWIETEN, dat

de zieken , die de moutwyn met het Kwikzilver

gebruiken , een ruime plas van de garftendrank,

of eenig ander afkookzel , moeten drinken (*):
om dat deze mucilaginofa zeer bekwaam zyn , om
het Kwikzilver als in te nemen ten einde dit door

zyne prikkeling geen kwylin^ verwekke.

Het Kwikzilver , met het flym ondergebr~agt , kan

gemakijker uit de ingewanden , ef van de uitwendige

oppervlakte des lichaams , in het blo'?cl komen, dan het

levendig Kwikzilver , dat niet ondergebragt is. Om
dat het levendi" Kwikzilver ingenomen , door zvne

zwaarte wederom de eerfte wegen uitloopt , en aan

de ingewanden niet blyft hangen, want fchoon 'er in

de eerfte wegen flym voor handen is, kan men egtcr

gemaklyk begrypen , dat het daarme'de niet zo wel

kan ondergebragt, of vcreenigd worden , als bui-

ten het menfchelyk lichaam, doormiddel van een

ftamper gefchiedj vermits de deeltjes van het Kwik-
zilver zelve eikanderen aantrekken, en zo lang de-

ze aantrekkingskrngt groter is dan tuflehen dezelve

en het flym, kan 'er gene ware onderbrenging ftand

grypen.

Het Kwikzilver met flym verenigd, vloeit gemak-

lyker en gelyker door de vaten , dan dat met een vet-

te zalf op het lyf gefmeerd word. Het Kwikzilver,

heeft

(*) In epifl. ad Cl. J. Benevenutuvi
,

ivferta Coram. de

rtb. in fcient, nat. & med, gejl, T. V.p. 717-
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heeft met het vet ene mindere verwandfehap, dan

met het flym (*). Hier door gefchied het dikwyls,

dat het met vet gefineerd en in 't lichaam doorge-

drongen zyn 1c , zig wederom van 't vet ontdoet,

en of na dc kliertjes van de keel gaat en de kwyüng
veroorzaakt, of na de flymklicrtjcs van de inge-

wanden en dc buikloop verwekt , of na de klier-

tjes van dc gewrigten en een flyfte inde buiging

doet ontftaan
,
voornamelyk in dc kniën , om dc

grotere menigte van flymklicrtjes. Dc keel im-
mers , dc ingewanden cn dc gewrigten , wordert

het meeft van 't Kwikzilver aangedaan , zo als ik

gezien heb. In tegendeel het Kwikzilver met flym

ondergebragt
,

vermengt zig zeer gemaklyk met
alle dc vogtcn van 't mcnfchelyk lichaam , (door

de procfn. bewezen) ; derhalve kan het met alle

vogtcn, byna door alle vaten , onverhinderd vloci-

jen , en word door den ganfehen plas der vogten

op een gelykc wyze verdeeld ; dus is 'er ook gene

reden , waarom het enige vertraging in de flym-

dclen zou ondergaan, dewvl 't reed» door ene ge-

noegzame hoeveelheid van flym verzadigd is. Hier
door kan men ook begrypen , waarom het gomag-
tig Kwikzilver , fchoon in een grote hoeveelheid

gebruikt
,
gene kwyling veroorzaakt ; cn waarom

het in 't bctemmen der venus-ziektc vaardiger

werkt , dan andere Kwikbcreidzclen , doordien

het in de ganfehc plas van 't bloed op een gelyke

wyze vermengd word ,• en dat geen ander Kwik-
zilver in die hoeveelheid, als dit, kan worden ge-

bezigd. Dit tonen onze Waarnemingen aan, in-

dien ze niet anderen vergeleken worden.

Maar op welk ene wjz.e bet Kwikzilver op het

venerifch gif werkt , en het zelve vernietigt , kan ,

ZM

(*) Zie de VI. en XV. Proefnera.
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Z.0 ik oordeel, niemand peggen, ten zj eerft de na-

tuur van dezje besmetting zelf volkomen bekend is.

Ik wil gaarne in deze zaak myne onwetendheid be-

kennen , en die dingen zelf, welke ik omtrent dc

befchouwing van de kwyling, fchoon flegts onder-

ftellender wyze, h°b voorgedragen, heb ik nog-

tans alleenlyk onder het verftandig cog van Gro->

te Mannen willen brengen, zullende my verbly-

den , indien iemand anders ene betere befchou-

wins, van de wonderbare werkine van 't Kwikzil-

"•ver, zal hebben uitgevonden en aangetoond.

VOORSCHRIFTEN van het KWIK-
ZILVER.

N. I. Eenvoudige ontbinding van 't Kwikzilver.

Neem zuiver levendig Kwikzilver een dr.-gmc.

Arabifche gom twe drngmen.

Laat dit te zamen met een halve lepel vol aqua

fumarity in een ftcne mortier , zo lang gevreven

worden, tot het Kwikzilver geheel vcrdwynt.

Dit naauwkeurig ondergebragt zynde, meng 'er

dan langzamerhand onder Syroop van Kermczyn
beffen een half once. Aqua fumaria agt oneen.

Om 's morgens en 's avonds twe lepels van ia

te nemen.

N. II. Balzemagtige ontbinding van 't Kwikzilver.

Neem van de wond-balzem, (balf. copatva) ca
Arabifche gom, elk een half dragme.

Vryf het te zamen, en meng 'er langzamerhand

onder Syroop van Kermezyn beffen twe dragm.
Aqua fumaria twe oneen.

Laat
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Laat deze ontbinding met de voorgaande N. I.

wel vermengd , en 's morgens cn 's avonds tot

twe lepels vol gebruikt worden.

N. III. Wegetende ontbinding voor de knoopgez.wdlen.

- Neem fterk water een once. Levendig Kwik-
zilver twe dragmen. Loot anderhalf dragme.

Laat het in een matige warmte ontbinden.

N. , I V. Kwik - Syroop.

Neem levendig Kwikzilver een half dcagm.

Arabifche gom anderhalf dragme.

Laat het in een ftene mortier, met een halve

lepel vol aq. fümarha ,
gevreven worden , tot dat

het Kwikzilver vcrdwynt. Meng het vervolgens

met Syroop van violen twe oneen. Water van

vlicrbloemcn een once.

Voor een kind 's morgens cn *s avonds een the-

kopje te gebruiken.

N. V. Kwik- Pillen.

Neem levendig Kwikzilver een dragme. Arabi-

fche gom twe dragmen.

Laat het , als vorig , met een halve lepel vol

water ondergrbragt worden , cn doe 'er dan by

van het extraclum van de fcheerling een dragme,

geftote zoethout zo veel als nodig is.

Meng dit te zamen en maak het tot pillen van

twe gryn. Waarvan 'er 's morgens en 's avonds

zes te gelyk moeten worden ingenomen.

N. VI.
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N. VI. Eenvoudige Kwik-zalf,

Neem levendig Kwikzilver, en Arabifche gom,
van elk een halt oncc. Doe 'er een halve lepel

water by , en vermeng het naauwkeurig. Laat het

vervolgens met een once ung- nutrit, recent, ge-

mengd, en tot het gebruik bewaard worden.

Zomtyds heb ik 'er kampher en zwarte zeep

bygedaan , wanncqr ik het op harde gezwellen liet

gebruiken, of baizem, als 't op verzweringen ge-

legd wierd.

N. VII. Eenvoudige was-zalf met Kwikzilver.

Neem levendig Kwikzilver, en Arabifche gom

,

van elk een half once. Vryf het met een halve

lepel water tot flym.

Doe 'er zo veel gefmolte was, en boter van cacao

by, als nodig is, om een was-zalf te maken. Houd
het voor 't gebruik.

EINDE.
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VERTALER
AAN DEN

LEZER.
T\e redenen, die my tot de vertaling van dit werkje be-

wogen hebben, zyn in
,
t algemeen dezelfde , welken

de Scbryver in zyne voorreden opgeeft. Immers beeft men
maar al te veel aanleiding om zig ie beklagen over ds

moeilykbeid
, of byna onmooglykbeid , die de Leerlingen

der Heelkunde ontmoeten , indien zy in dit gedeeltehunner
uitgebreide uoetenfcbap de volfirekt verëifcbtê kundigbe-

denzullen opdoen.De byzondere omftandigbeden, dieper dik-

wyls by dezehenplaatsbebben,en betgebrek van tyd, dien zy

in hunne leerjaren doorgaans aan onwaardige bezigheden

moeten opofferen , verhinderen hen meeftal de kennis van
de geneeskragten der reeds beproefde Heelmiddelen , uit

een èytm oneindige menigte van Schriften, die thans in

velerly talen bet Hebt zien, op te zamelen. Wanneer zy
egter den naam van Heelmeefter verworven hebben , be-

zitten zy bet regt om zig van allerly middelen, bet z\ de
kragten derzelven hen bekend, ofonbekend zyn, te mo-
gen bedienen ; of veel, aan den anderen kant , zyn » in

& gelegenbcu . om door bet gemis van de kennis der reeds

bekende middelen , zig aan een onverfchoonbaar verzuim

fcbuldig te maken. Hoe menigwerfeen lyder , vooral in

dringende gevallen , wiens leven , ofgezondheid aan zulk

een Heelmeefter toevertrouwd is , bet flagtöjfer van on-

kunde, door een ongefebikt gebruik, ofook veel door na-

latigheid, in dien ftand der zaken worden kan en moet,

mag een ander voor my beoordelen.

Wel it vaar, een braaf Heelmeefter, die niet al te
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gunflige gedagten van zig zeiven voed, indien hy zelfs in

kundigheden te kort fcbiet,zou tot enen kundigen Genees->

heer zyne toevlugt kunnen nemen. Docb als men *t bier

in V algemeen mag aanmerken , veie Geneesheren in ons

Vaderland (bet zy dit uit beginzels
, of uit gebrek van

oefening voortkome .') febynen zig in hunne Praktyk zeer

weinig aan de Heelkundige ziektens en ongemakken van

't menfchelyk lichaam gelegen te laten liggen. En uit

dien hoofde zou het den Heelmeefier weinig baten , ofhy

ben ten befte zyner lyderen raadpleegde.

Geen beter middel derhalve is 'er , om de kwade gevol-

gen hiervan , die zo allerfchaadlykfl voor de maatfebappy,

als voor de menfeben in '/ byzonder zyn , zo veel doenlyk

te keer te gaan , dan het verkr'ygen van kundigheden , in

de byzondere takken dezer wetenfehap , door gebaande we-

gen gemaklyker te maken. Aan dit einde febynt bet te-

genwoordig werkje , voor een gedeelte, byzonder te kun*

nen beantwoorden.

In de oorfpronglyke uitgaafwaren de namen der mid-

delen flegts in V latyn en in V hoogduitfeb te vinden ; docb

dewyl men dikwyls in H lezen van engelfche en franfche

Scbryvers de meefte moeilykbeid in V verftaan dier namen

ontmoet , heb ik bet dien/lig geoordeeld
,
by de twe eerfte7

ook de franfche en engelfche , benevens de nederduitfebe ,

benamingen te voegen , die in de volgende orde , en door

deze letters onderfebeiden worden: L. N. H. F. E. dat

is, latynfche benaming, enz. Op gelyke wyze zal 'er van

ydere dezer vyf'talen , aan het einde van bet twede pluk ,

dat in V aanflaande voorjaar onder ene gelyke gedaante

ftaat uit te komen , en waarmede dit werk zyn beflag zal

hebben , een afzonderlyke Bladwyzer geplaatft worden.

Haarlem
den 4 Dcc.

VOOR,



VOORREDEN.
^AAAA^r is in 't ruime veld der Heel-
%****** kunde geen vlek zo woelt en

ledig gebleven, als de leer der

<**/***%> heelkundige Geneesmiddelen.

$W Reeds over lang heeft men ons

de fchandelyke tegenwerping gemaakt, dat

vvy ene enkele empirilche kennis van onze

middelen bezaten; dat wy behalve de groot-

ze namen van onze pleifters en zalven, ver-

der niets van derzelver ingrediënten willen,

't Is deze reden, die den Baron van S wie-
ten deed uitroepen: Dat het enen kunfte-

naar ene grote fchande is, indien hy de werk-

tuigen zyncr kunft niet kent.

Wel is waar, dat men tot hiertoe meen-

de genoeg gedaan te hebben, indien men
kleine naamrollen van heelkundige genees-

middelen, daar enige niets beduidende voor-

fchriften waren bygevoegd, voor de ogen

der leerlingen openleide.

Doch ten aanzienvan de hoofdzaak zweeg
men immer ftil. Ja zelfs in Vrankryk, een

land, daar men genootfchappen oprigttc,

en eeramten uitdeelde, om de verdienlten

in de Heelkunde op te wekken : in Vrankryk
kan men nauwlyks iets meerder van dit ge-

wigtig gedeelte derzelve aanwyzen,dan het

weinige, dat de la Faye, en enige ande- .

• * 2 ren,
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ren, in de Prysfchriften hebben opgeleverd.

Het zeer gunftig beroep tot het openbaar

Leeraarsamt in de Heelkunde , dat my te

beurt viel , heeft my in myn gevoelen be-

veiligd, hoe zeer het de/e wetenfehap aan

een gefchikt handboek ontbrak, om de lecr-

wyze der heelkundige geneesmiddelen in te

voeren.

Dit gevoelen is het, waaraan men deze

tegenwoordige Schets heeft toe te fchryven,

die ik over de werkingen der heelkundige

geneesmiddelen, en de leerwyze derzelven,

der wereld mcdedele. En dit is alles , dat

ik ten aanzien van den oorfprong en het oog-

merk van dit werk, myne lezers behoeve te

melden.

Ten. aanzien van de Hof, en derzelver

behandeling , fcheen het my genoeg ter zaak

te zyn, indien een aankomend Heelmeefter,

van yder enkelvoudig middel, den reuk, de

fmaak,de eigenfehappen, de algemene wer-

king, en éindelyk de gevallen weet, waar-

in praktikale Heelmeefters hetzelve tot nog
toe beproefden.

Indien men de kruidkundige bepaling, de

kenmerken , en de fcheikundige ontbinding

van



VOORREDEN.
van elk middel hier byvoegde , zou men den

leerling zekerlyk overladen. De weten-

fchappen hebben dit eigenaartig in zig , dat

men ze des te gemaklyker leert, hoe ze

meer trapswyze en in bevatlyker orde wor-

den voorgedragen.

De wyze van heelkundige voorfchriften

op te ftellen, zo wel als het heelkundig Di-

fpenfatorwm— werken die men als een ver-

volg der Materia Cbirurgica kan aanmer-

ken ziet reeds de drukpers te gemoet.

De kring van deze leer is zo uitgebreid

,

dat de menigte der onderwerpen, die 'er

toe behoren, yder voor zig enen leeraar

vorderde. Ik moet derhalve in 't verhan-

delen maar zeer kort zyn. MhTchien had

ik my kunnen vergenoegen , met alleen o-

ver de gewoonlykite en gebruiklykfte arty-

kelen te handelen. Maar zou dit den

leerling niet in ene al te grote verlegenheid

gebragt hebben, niet wetende hoe hy zig

gedragen zoude by het vreeslyk aantal van

recepten , die uit ene oude woesteny zyn
overgebleven ? Ik volg derhalve mync nei-

ging , om den aanleg van myn werk zodanig

te maken, als ik oordeel -dat ik denzeiven

in deze zaak zou wenfcHen , indien ik de

leerling, en myne lezers de leermeefter wa-
* 3 ren.
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ren. De tyd en 't oordeel myner lezers '/ui-

len het bepalen, of ik in 't toekomende by
defe fchikking blyven zal, of niet.

De byvoegzels, die my door de aanhou-

dende lezing der oude en nieuwe Schryvers *

en door myne eigene praktyk , en die van

anderen , zullen byvallen , zal ik in myne
openlyke voorlezingen herinneren , wanneer

my de leiddraad aan de Materia Chirurgica

zal brengen.

Voor 't overige, om het werk niet onno-

dig te vergroten , heb ik de Schryvers , van

wier werken ik my bediende, llegts enkel

genoemd, zonder de plaatzen aan te halen.

Voor eerftbeginnende is het geftadig na-

{laan der Schryvers verdrietig; en zodani-

gen, die wat meer zyn dan eerftbeginnen-

de, behoef ik niets te herhalen als
#
defpreuk

van den onvermoeiden en zeer verdienitly-

ken Baldinger: Ik neem de waarheid

aan , zo als ik ze vind , zonder dezelve eerft

in een ander kleed te fteken.

MA-
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INLEID I.N G
T O T D E

LEER der HEELKUNDIGE

GENEESMIDDELEN.

#,ï^AA# der lichaam uit de drie ryken der Na-

C %*»*****]> tuur, dat op een ziek deel gelegd

,

<l* Y *«> het vermogen bezit, om hetzelve

*{[** *»D* door de kragt zyner zamenftellen-

<[********* ])* de delen te genezen, word eenftWWI uitwendig Geneesmiddel genoemd.
Deleer, die de befchouwing van het gebruik

,

de kragten , en de werkingen der uitwendige

Geneesmiddelen , tot haar onderwerp heeft

,

noemt men de Materia Chirurgica , of de leer der

heelkundige Geneesmiddelen; zy is daar door
van de Pbarmacologia, of kunlt der Apothekers,
onderfcheiden, dat deze laatfte enkel de bereiding

en zamenmenging der Geneesmiddelen leert.

Men kan zeer gevoeglyk de leer der Genees- •

middelen , in ene algemene , en in ene byzonde-
re, verdelen. De eerfte befchouwt de Genees-
middelen, die in' de Heelkunde gebruiklykzyn,

in het algemeen , naar de verfcheidenheid hun-
ner klaflen. Doch de laatfte behandelt yder en-

keld Geneesmiddel op zig zelve,

Om het ware gebruik der uitwendige Genees-
middelen te bepalen, moet men hunne werkin-
gen naauwkeurig kennen. Dezeonderzoektmen
door de reuk , fmaak , fcheikundige verdeling

,

doch voornaamlyk door byzondere proeven , prak-

A ty.
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tykale waarnemingen , en eindclyk door de ver-
gelyking met andere reeds bekende middelen.
De algemene werking der Geneesmiddelen is

gemaklyk door 'dit onderzoek te bepalen , maar
de zogenaamde Vis fpecifica, of byzondere zoort-

lyke kragt, van een geneesmiddel , kanalleenlyk
door herhaalde proefnemingen worden aange-
toond. Deze kragten zyn ook voor 't grootfte

•gedeelte nog onverklaarbaar, ook is de prakti-

kale bevinding niet altoos volftrekt onfeilbaar ,

om dat 'er vele verfchynzels , zelfs in de proe-

ven , bloot toevallig kunnen ftand grypen. Dus
allcenlyk zodanige proeven, die dikwyls her-

haald, altoos aan z-ig zeiven gelyk, en die door
fchrandere , geoefende en opregte Mannen ge-

nomen zyn , kunnen ons tot de zekerheid op-

leiden.

De wegen, waardoor een uitwendig Genees-
middel in de zelfftandigheid van devafte en vloei-

bare delen van ons lichaam-, ter plaatze daar het

aangelegd word, indringt en werkt, zyn de vyf

volgende.

I. Door de opflorpende vaten van de huid ko-

men zy in de aderen van het ganfche lichaam.*

II. Kunnen zelfs de flagaderen, indienzy ledig

zyn, de Geneesmiddelen opflorpen. f
III. Kun-

* De eerde weg, naamlyk de opflorping der Geneesmid-

delen in de kleine opflorpende vaatjes van de huid, diede-

zelven in het aderlyk zamenftel.zel des ganfehen lichaams

brengen , is door ontelbare proeven bekend. De Spaan-

fche - vlieg pleifter veroorzaakt dikwyls ontftekingen in de

nieren en in de blaas , ene ereBio membri viriiis
,
zomtyds

ook het bloedpiiTen. De kwikpleifters doen kikwyls ene

fcwyling ontdaan. De tinftuur van de Aloë in ene ver-

zwering gebezigd, brengt dikwyls een buikloop te weeg,

$nz.

t Dat de Geneesmiddelen in de verdopte flagaderen in-

d.in?
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III. Kunnen de Geneesmiddelen door de on-

werktuiglyke poren der iauid in het vet-

vlies , en daarvan daan uit de ene cel in de

andere tot by de beenderen komen. *

IV. Kunnen zy, door hunne warmte, of

koude, alle delen tot in 'de beenderen
doordringen, i

En V.

dringen , fcbynen de natuurkundige proeven re bewyzen ;

de natuurkunde toont, dat dr hairbuisjes , indien zy ledig

zyn , ene aantrekkende kragt hebben. De flagaderen zyn
aan hare fynfte einden meeft rolrond,' en de verltoppingen

moeten bepaald aan het begin van het rolrond blyven zit-

ten, want anders zou men gene reden kunnen geven, waar-

om het verpoppende deeltje niet in de aderen zou over-

gaan. De Natuurkundigen nu tonen door hunne vergroot-

glazen , dat de flagaderlyke buizen der ukwaafieming uit de

rolronde uiiddelyn der flagader, en niet uit de kegelvormi-

ge , ontdaan. Het is derhalve mogelyk, dat in de ledige

uicwaairemende vaten geneesmiddelen indringen, en opge-
florpt worden.

* De huid heeft, behalve hare opilorpende en uitwaas-

femende vaten, ook nog poren , die ledig zyn, er. met geen
zamenftelze! van vaten gemeenfehap hebben , maar die in

de cellen van het vetvües doordringen. Door deze on-
werktuiglyke poren kan dus ook een Geneesmiddel in de
holtens van het cehvyze vlies geraken , doch nadien deze
celletjes tot op het been toe, door byzondere openingen,
die gemeenfehap hebben, aan elkander hangen, zo is het
mogelyk, dat de Geneesmiddelen door dezelven tot op het
been toe doordringen. Het vleefch der dieren metzuiker,
of zout, beftrooid, word rood tot op de beenderen toe,
en verkrygc enen zoeten , of zouten fmaak. Het vleefch ,

dat in azyn gelegd is, word door en door zuur, en blyfr.

voor het bederf bewaard , crl de beenderen, of graten , der
viiïchen worden 'er zo week door als het kraakbeen.

t De warmte werkt door de beenderen heen tot in het
merg. De btroemde Hoogleerraar de HAEN liet een
brandyzer enige minuten houden op de heriTenfchaal van
een meisje, dat de vallende ziekte had, de warmte drong
door tot in de zelfftandigheid der herffenen, en veroor-
aaakte ene ontfteking in dezelven. Het beenmerg is in de
teenderen van bevrozene dieren ook bevrozen.

» A 2
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En V. Kunnen dezelven, door de prikkeling

der zenuwen , zelfs in de afgelegenfte de-

len werken. *

Om de leer der verbazende menigte van Ge-
neesmiddelen , die in de praktyk gebruiklyk zyn

,

gemaklyker te' maken , moet men de volgende

verdelingen derzelven vooraf laten gaan , als

:

I. Kunnen de meefte Geneesmiddelen in hun-

nen natuurlyken
,
eenvoudigen, en ruu-

wen ftaat, zo als wy dezelven uit den

fchoot der Natuur ontvangen , gebruikt

worden. Anderen daarentegen vorderen
ene byzondere toebereiding; en nog an-

deren worden met elkander onder ver-

fcheide gedaantens gemengd , en door de

hand eens Apothekers als in nieuwe vor-

men gegoten. Hieruit ontftaat de eerfte

verdeling der Geneesmiddelen , in ruuwe

,

toebereide, en in zamengeftelde.

II. Deze zelfde middelen kan men ook naar

de drie ryken der Natuur , waaruit zy ge-

nomen worden , in planten , dieren , en
mineralen verdelen.

III. Doch van meerder aanbelang isdeverde*

ling der Geneesmiddelen, naar de ver-

fchei-

* Dat de Geneesmiddelen , die op de huid gelegd wor«

deu ,
op de zenuwen , en door tuffchenkomft van dezen op

de inwenaige, of afgelegenfte delen, werken, tonen ins-

gelyks de proeven aan. Koud water op de balzak gelegd

doét dikwyls het neusbloeden fchielyk ophouden. Een
&oud voetbad veroorzaakt de buikloop. Speceryagtige plei-

fters ftillen dikwyls het braken. De blaartrekkende plei-

ners wekken menigmaal de flaapzugtigen op. Indien 'er

een blaartrekkende pleifter op het heiligbeen gelegd word,

geneeft zy dikwyls het onvermogen van de pis te kunnen
houden , enz.
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. fcheidenheid der eigenfchappen hunner za-

menftellende delen, die onder onze zin-

nen vallen, want hiervan hangt de alge-

mene en byzondere werking der Genees-

middelen af. De verscheidenheid der ei-

. genfchap heeft tot die klaflen aanleiding

gegeven , welken ik in de byzondere leer

der Geneesmiddelen een voor een zal aan-

tonen.

IV. De laatfte verdeling der Geneesmiddelen

word van de verfcheidenheid hunner wer-

kingen afgeleid. Hierdoor zyn de namen
dier klaffen voortgebragt, die ik in deal-

gemene leer der Geneesmiddelen ook een

voor een befchouwen zal.

Deze leer onderzoekt derhalve de eigenfchap-

pen der eenvoudige, zo welruuwe, als door de

kunft bereide Geneesmiddelen. Zy geeft hunne
zamenftellende delen op. Zy toont hunne krag-

ten en werkingen. Zy bepaalt de gevallen der

Ziekten, waarin hun gebruik heilzaam, en zy waar-

fchouwt, volgens dè regels der voorzigtigheid

,

tegen die gevallen , daar het gebruik derzelven

fchadelyk zou zyn. De leer der Geneesmiddelen-

is dus enen waren heelmeefter de gewigtigfte en
onontbeerlykfte onder de wetenfchappen , diehy
volftrekt behoort te weten. Zy alleen maakt het

grote onderfcheid tuflchen een wezenlyken heel-

meefter, en een veragtelyken kwakzalver.

DewyJ de werking der Geneesmiddelen van de
eigenfchap hunner zamenftellende delen afhangt,

zo was het noodzakelyk de leer der Geneesmid-
delen volgens het zamenftel hunner eigenfchapper.

eerftelyk voor te dragen ; doch nadien men de
byzondere* leer der Geneesmiddelen niet gemak-
lyk zou begrypen, ten zy men reeds toereikeri-

» A 3 de
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de denkbeelden van de algemene nebbe verkre-

gen ; zo oordeelde ik het nodig deze laatfte eerft

voorteftellen.

De Geneesmiddelen worden in 't algemeen ,

volgens' hunne werkingen , in de volgende klas-

fen verdeeld.

VERDELING
van de algemene leer der

Geneesmiddelen.

De klaffen der Geneesmiddelen , die uitwendig

tegen de heelkundige ongemakken gebruikt wor-

den.

I. Adjlringentia. Zamentrekkende

II. Roborantia. Verfterkende

III. Stiptica. Bloedftempende

IV. Siccantia. Opdrogende

V. Emolientia. Verzagtende

VI. HumeÜantia. Bevogtigende

VII. Obvolventia. Omwindende
'VIII. Anodyna. Pynftillende

IX. Sappurantia. Ettermakende

X. Jttrabentia. Aantrekkende

XI. Repellentia. Terugdryvende

XII. Corrodentia. Bytende

xni. Corrigentia. Verbeterende

XIV. Detergentia. Afvegende •

XV. Confolidantia. Heelende

XVI. Cicatrifantia. Lidteken makende

XVII. Calefacientia. Verwarmende
XVIII. Refrigera?itia. Verkoelende

XIX. Rcfohentia. Ontbindende

XX. Specifica. Zoortlyke

Ge-
nees'

J»mid-

de-

len.

LAd-
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I. Adstringenti a. Z amentrek-
kende Geneesmiddelen,

Zyn zodanige middelen , die het vermogen
hebben , cm de zamenftellende delen van de va-

ten , in onze valte delen, nader aan elkander te

trekken.

Dus behoren tot deze klaffe alle Geneesmidde-
len, die enen fcherpen zamentrekkenden imaak
bezitten, gelyk als

,

De Wrange Geneesmiddelen,

De Wyngeeftige

,

De Zuurgeeftige

,

De metalagtige zouten

,

De metalagtige aarde.

Deze middelen worden gebruikt tot hetgenee-

zen der ongemakken, die uit al te zwakke, en
verflapte vezelen , vaten , vliezen ,

9
o£ andere

werktuiglyke delen ontftaan. Hiertoe behoort

derhalve de beginnende ontfteking, in een deel,

wiens vaten verzwakt zyn , als aan de ogen , de.

mond, neus, ftrot, en Ichaamdelen. De ver-

ftuikingen , de herftelde ontvrigtingen, en been-

breuken, het uitzakken van de moederfchede of

endeldarm, de darmbreuken en andere breuken,

de fterk etterende , of wateragtige verzweringen

,

de fponsagtige zweren, de zugtgezwellen , de

fungi articulorum
,

enige klier en kropgezwellen.

De roodheid der huid, de zwakke lidtei-ens der

geheelde wonden en zweren. De wareflagader-

breuken, en de aderfpatten , de beginnende flym-

proppen (polypi). In verborgene kreeftgezwel-

len pryft de Gorter dezelven aan , in het dro-

A 4 ge
»
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ge vuur , dat door 't bedorve graan ontftaat

,

worden zy van anderen geroemd.

Doch zyn de zamentrekkende middelen fchade-

lyk in hevige ontftekingen , in nodige verëtte-

ringen, in klieröntftekingen, in goedaartige verhar-

dingen, in fcheidingsgezwellen, en in huidziektens.

Acacia.

Alchimilla.

Anferina.

Balaufiia.

Biftorta.

Tormentilla.

Equifctunu

Rofa rubra.

Alumen.

Ceruffa.

Lithargyrium.

Minium.
Saccharfim Saturni.

Vitriolum.

Aqua frigida.

Spiritus vini.

Vinum rubrum.

Aqua Calcis.

Sleedoorn.

Leeuwenvoet.
Zilverfchoon.

Granaatappelbloemen.

Hertstong.

Zevenblad.

Paardeftaart.

Rode Rozen.
Aluin.

Ceruis.

Glit.

Menie.
Loodzuiker.

Koperrood.

Koud water.

Brandewyn.
Rode Wyn.
Kalk water.

II. ROBORANTIA. VERSTERKENDE
Geneesmiddelen.

De Geneesmiddelen die ene zamentrekkende,

en te gelyk ene aanzettende kragt hebben gor-
den verfterkende middelen genoemd.

Hiertoe behoren alle Speceryagtige

,

Bittere

,

Harftagtige, en

Geeftryke Geneesmiddelen

,

<die
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die tevens enigzins zamentrekkende moeten zyn.

Zy zyn in alle die ongemakken nuttig , daar ene

zwakheid der vafte delen , en ene trage bewe-

ging der vaten , en voeen , plaats heeft. Alle

de ziektens , die in de klalTe der zanientrekkende

middelen zyn opgenoemd, vorderen ook ver-

werkende Geneesmiddelen , indien zy flegts niet

door ontftekingen verzeld worden. Inzonder-

heid in
- koude zugtgezwellen , daar zamentrek-

kende en te gelyk enigzins aanzettende middelen

worden verëifcht , zyn de verfterkende middelen

dienftig.

Vinum rubrum. Rode Wyn.
Rofae rubrae. Rode Rozen.
Cortex peruvianus. Koortsbaft.

Aqiia frigida. Koud Water.
Nix. Sneeuw.
Glaciet. Ys.

Spiritus vini. Geeft van Wyn.
Cinamomum. Kaneel.

Pulegium. Polei.

Rosmarinus. Rozemaryn.
Salvia. Salie.

Serpillum. Wilde Thym.
Lavendula. Lavendel.

Majorana. Majolyn.

Meliffa. Meliflen. Citroenkruid.

Hyfopus. Hyfop. ,

Laurus. Laurier.

III. Stiptica. Bloedstempende
.
Geneesmiddelen.

Het bloeden der vaten word op v/ierderlywy-
ze tegen gegaan.

, A 5 I. Door



U BLO ED.S TEMPEND.fi

I. Door Geneesmiddelen.
II. Door de drukking.

III. Door het onderfcheppen.
IV. Door het branden.

De Geneesmiddelen, die het vermogen bezit-

ten , om het bloeden der vaten te doen ophou-
den

,
zyn van vierderly zoort ; immers de

Opdrogende,
Stremmende

,

Zamentrekkende

,

Bytende
middelen hebben zodanig ene kragt.

De opdrogende middelen zyn verfcheide kalk-

aarden , en het droge plukzel. Deze middelen
zyn van zeer geringe werking, en kunnenallecn-

lyk in bloedftortingen van zeer kleine vaten van
dienfl zyn. Het algemeenfte , zekerfte

,
ge-

fchiktfte, onfchadely^fte, en dus het gebruiidyk-

fte opdrogend' middel, om ene geringe bloed-

ftorting te (tillen , is ontegenzeglyk het droge

plukzel.

De ftremmende middelen, zo als het koper-

rood, de aluin, dealkohol, en de zure minerale

geeften, zyn reeds van meer vermogen, dcwyl

zy van het bloed geronne klompen kunnen ma-
ken, die dan, zo hard als lever, de open einden

der vaten verftoppen.

De zamentrek!:ende middelen. Deze zelfde

bloedftollende middelen hebben ook ene hevige

zamentrekkende kragt, doch deze ftrekt zig ook
alleenlyk tot middelmatige vaten uit. Want in

.

wonden van grote vaten zyn zy niet voldoende.

De bytende middelen, gelyk als' de minerale

zuren, cb boter van fpiesglas, enz. trekken niet

alleen de openingen der vaten fterk te zamen

,

en
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en maken van het bloed ger^nne klompen, maar
veroorzaken ook een dikke korft, of fchors,

die de oppervlakte van de wond, en van het

gekwetfte vat, bedekt. Doch zodra deze korft

door de verè'ttering 'er afvalt, ontftaat 'er we-
derom uit de grote vaten een nieuwe en nog ge-

vaarlykei- bloedftorting , en doordien deze fcher-

pe geneesmiddelen aan de blote zenuwen der

wond kunnen knagen , of door de opene aderen

worden opgeflorpt , zo heeft men de boosaartig-

fte toevallen , als kramptrekkingen, het vuur,
het inwendig wegëten , enz. van deze bloedftem-

pende middelen te vrezen.

Het bi -, kt aldus uit de befchouwing van deze

vier klaiïen van bloedftempende geneesmidde-
len, dat men by grote vaten de werktuiglyke

middelen, dat is, de drukking, de onderfthep-

ping , of het branden , den voorrang behore te

geven.

De drukking gefchied op vierderly wyze. I. Met
gekauwd vloeipapier. II. Doortrapswyze com-
preffen. III. Met trapswyze opgelegde ftukken
van eiken zwam, of bovift. IV. Door een kun-
ftig Tourniquet , dat op het deel zelfs aangelegd

wordt, enonderfcheiden is van het Tourniquet,
't welk men op de hoofdftammen der ledenma-
ten aanlegt. Doch nadien men zig flegts op die

plaatzen , welken een v'aft fteunpünt hebben , van
de drukking kan bedienen, zo is ook dit middel

niet in alle gevallen voldoende
; op zodanige

plaatzen derhalve daar gene drukking ftand

kan grypen, moet men de onderfchepping met
naalden en draden werkftellig maken. Doch van
deze handgreep zal in de Heelkunde uitvoerlyk

gehandeld worden.

Het branden der flagaderen met gloeyende
i yzers
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yzers werkt even alsjde bytcnde middelen , en is

alleen door nog grotere wreedheid daar van on-
derfcheidcn ; mea heeft het in de hedendaagfche
Praktyk geheel niet meer nodig , dan allecnlyk

op die plaatzen , daar nog geneesmiddelen
, nog

onderfchepping , nog drukking kunnen ftand gry-

pen , als by voorbeeld in eene bloedftórting die

in de keel ontftaat, waarvan de beroemde G o ij-

la rd ons een gewigtig voorbeeld, van ene
door het fcheurbuik veroorzaakte bloedftórting

,

verhaalt.

Agaricus,

Acida Fofjilia.

Aqua Rabbellii.

Alcohol vini.

Lycoperdon.

Vitriolwn.

Aluinen.

Oleum Terebinthina.

Gypfum.

Eikenzwam.
Minerale Zuren.
Water van Rabel.

Allerfterkfte Wyngeeft.
'Bovift.

Koperrood.
Aluin.

Terpentynölie.

Gips.

IV. Siccantia. Opdrogende
. Geneesmiddelen.

Opdrogende middelen worden zodanige ge-

noemd , die het vermogen hebben , om de vog-

tigheid van een verzwering, of wel, van een

geheel deel, na zig te trekken.

Hiertoe behoren eigenlyk alle droge lichamen,

als plukzel
,
fpons

, byzonder de abfoberende aar-

den, en meelagtige poeders; de zamentrekken-

de geneesmiddelen , om dat zy de vaten , waar-

door de vogten worden afgefcheiden , fluiten,

kan men ook als opdrogende geneesmiddelen aan-

merken , doch zy zyn flegts onè'igenlyk zodanigen.
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De opdrogende middelen worden in fterk vloe-

yende verzweringen , en ook in de wonden, om
ze te doen helen , gebezigd ; in de roos doen de

droge poeders veel dienft , want zy nemen de

fcherpe uitwaaffeming van de roos geftadig na

zig, en vermeerderen daar door de uitwaaffe-

ming derzelve. De zugtgezwellen laten zig ook
zomtyds door warm zand en gebakken zout ge-

lukkig opdrogen.

Bolus Armena.

Terra Sigillata.

Sanguis Draconis.

Creta.

Gummi Lacca.

Linteum carptum.

Aqua Calcis.

OJJa calcinata.

Tutia.

Saccharum Saturni.

Minium.

Lithargyrium.
.

Ceruffa.

Zinci fiores.

Aqua aluminofa.

Aqua vitriolata.

Armenifche aarde.

Gezegelde aarde.

Drakenbloed.

Kryt.

Gomlac.
Plukzel.

Kalkwater.

Uitgebrande beenderen.
Graauwe Tutia.

Loodzuiker.

Menie.
Zilverglit.

Loodwit.
Bloem van Zincus.

Aluinwater.

Vitrioolwater.

V. Emollientia. Verzagtende
Geneesmiddelen.

De geneesmiddelen, die het vermogen heb-
ben, om door de kragt hunner zamenftellende

delen, de vezelen der vafte delen van ons lichaam
.te verflappen, worden verzagtende geneesmidde-
len genoemd.
Zy moeten derhalve den zamenhang der veze-

• len
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len onderling verminderen. Alle ongemakken ,

die uit al te ftyve , al te gefpannene , al te hard
gewordene, en al te droge vezelen ontftaan,
verëifchen verzagtende middelen. Hieronder be-

horen de verëeldheden der zagte delen , de lyk-

doornen , de droge oogöntfteking, en de ontftekin-

gen van andere delen , de niet verouderde verhar-

dingen, de verftyfdheden der banden, fpieren

en van de vetrok. De pynlyke aambeyen, de
ontftekingen die in verëttering overgaan, de et-

tergezwellen zeiven. De kramp in de fpiertn,

de krampagtige toefluitingen , en vernaauwingen
der openingen by breuken , uitzakkingen, en be-

knellingen. Zo vorderen pok de wonden en ver-

zweringen, die moeten vörè'tceren
,
verzagtende

middelen; door dezelven fcheid men ook de ver-

ftorvene korffcen van de levendige delen af, als

de verrotting ophoud.

De verzagtende middelen zyn daarentegen

fchadelyk in alle ongemakken , die uit de

verflapping en verzwakking der vafte delen

ontftaan, als na 't herftellen der ontvrigtin-

gen, der beenbreuken, uitzakkingen, darm-

breuken, enz. In ontftekingen, die door

ene fcherpte veroorzaakt worden, gelyk als de

roos, ontftaat dikwyls ene verëttering, of het

koud vuur, door het gebruik der verzagtende

middelen ; de gemene ontftekingen worden ook
menigmaal door verzagtende middelen groter, en.

gaan in verëttering over. Want indien zy de

vaten, die in de ontfteking reeds verwydzyn,
nog meer verflappen, dan waallemt 'er nog meer-

der vogt uit door de poren der vaten in het cel-

wyze vlies, door welke nieuwe uitftorting het

ongemak vergroot. De zugtgezwellen , die uit

ene verflapping der uitwaaffemende vaten , en uit

zwak-
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zwakheid van de huid en van het vetvlies ontftaan

,

nemen door de verzagtende middelen nog meer-

der toe , en indien de uitgeftorte vogten fcherp

zyn , ontftaan 'er dikwyls boosaartige verzwerin-

gen aan het deel. In knoeftügtige gezwellen

,

daar de dove pyn reeds een verborgene kanker
verraad, zyn de verzagtende middelen insgelyks

zeer fchadelylr, wyl zy dikwyls de opene kanker
gaande maken. In jigtagtige gezwellen maken
zy menigmaal wegëtende verzweringen.

Men kan de verzagtende middelen hoofdzake-

lyk in .v.yfdcrly zoorten verdelen , als in

Wateragtige

,

SJymagtige,'

Zoete olieagtige,

Vette, en
Meelagtige middelen.

Men moet in aanmerking nemen, dat alle deze

middelen warm en vogtig moeten zyn, want
koude en droge lichamen kunnen. niet verzagten.

Djch hieromtrent moet men deze vyf Klaflen der

verzagtende middelen , in de byzondere leer dei-

geneesmiddelen
,
befch^uwen, alwaar men de

verfcheidenheid der verzagtende kragten onder-

fcheiden zal ontmoeten.

Malva.

Altbaa.

Verbafcum.

Branca urfma.

Axungïa.

Sevum.

Butyrwn.

Ïmc.

Maluwe.
Heemft.
Wolkruid.

Bcrenklaauw.

Reuzel.

Smeer.

Boter.

Melk.

McduU
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Medulla.

Jdeps.

Olea prejja.

Mica panis.

Semen Lini.

foeni grceci.

Radix Lüiorum.

Flores Meliloti.

—— fambuci.
—— verbafci.

Merg.
Vet.

Geperfte oliën.

Kruim van brood.

Lynzaad.

Zaad van fenigriek.

Lelie - wortels.

Bloemen vanMeloten.
Vlier.

.- Wolkruid.

VI. HUMECTANTIA. BevOGTIGENDE
Geneesmiddelen.

De Geneesmiddelen, die op een deel gelegd,

het zelve door hunne vogtigheid doordringen , en
nat maken , noemt men bevogtigende genees-

middelen.

De droogheid van den mond, keel, de ogen,
den neus, de moederfchede , of van andere de-

len , verëifchen zodanige bevogtigingen.

De wonden, die door de lugt uitgedroogd

zyn , bcvogtigt men doorgaans , eer men dczel-

ven reinigt, om ze te gelyk wederom verfch te

maken. Zo ook de verzweringen , die met dro-

ge randen bedekt zyn,dê ftyf-, en drooggewor-
dene pezen, fpieren, en banden, en 't verband,

dat door etter en bloed aan elkander kleeft, vor-

dert ene bevogtiging eer men het zelve afneemt.

'Er zyn egter eenige zoorten van roos , ver-

zweringen, en gezwellen, die gene vogtige mid-

delen kunnen verdragen. Hippocrates heeft

reeds de wateragtige middelen in de hoofdwon-
den verboden.

Alle vpgten hebben het vermogen van nat te

maken dóch is het gemene water het befte en
dooj-
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doordringendfte, fchoon de bevogtiging langer

duurt, indien men met het water meelagtige,

flymagtige , of olieagtige middelen vermengt. Hec
leder word van het warme water week en flap,

maar wederom opgedroogd zynde , dan is het fty-

ver dan voor de bevogtiging; doch duurt de
weekheid van het leder langer, indien het zelve

met olie is nat gemaakt. Daarom bevogtigen de
flymagtige dranken meerder dan het water alleen,

Aqw tepida. Laauw water.

Lac. Melk.

Decoftum ex cerealibus. Afkookzel van meelagti-

ge zaden.
———7

Miicilaginibus, <

- flymagti-

ge planten. •

Olea prefja. Geperfle Oliën.

Mucilago Seminis Cydo- Slym van Queepitten.

niorum.— — Pfyllti. •
i Vlooizaad.

Gummi Arabicum. Arabifche Gom.

Vil. Obvolventia. Omwindende
G E N'E E S M I D D E L E N.

De Geneesmiddelen , die dé naakte oppervlak-

tens der pynlyke delen met ene zagte fchors be»
kleden , worden aldus genoemd.
De huid, die door een blaartrekkende pleifter^

door vuur , koude , door 't vryven ,
opleggen

,

of openfnyden, van hare 'opperhuid ontbloot is

;

de gefprongene lippen, tepels, of andere raauwe
kloven; de fmcrtendc wonden en zweren, de
droge oogöntfteking , enz. vereifchen sagte ge-

neesmiddelen, die de plaats van de opperhuid

B b*
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bekleden, en te gelyk de huid met ene zagte

fcüors bedekken.
De zagte oliën , vetten en flymen , kunnen

hier enkel toe gebruikt worden , die gene leherp-

te en de vereiichte dikte hebben.

Mucilagofem. Cydoniorum.

PjyUii.

Oleum Amygdalinum.
'—— Lini.

——
> Ovorum.

Lac.

Albw.xn Ovi.

Gummi Arabkum.
Medidla Cafiice.

Slym van Queepitten.
. — Vlooizaad.

Amandelolie. ,

Lynölie. .

Eyc-rölie.

Melk.
Wit van Ëy.
Arabifche Gom.
Merg van Caffia.

VIII, Anodyna. Pynstillende
Geneesmiddelen.

De Geneesmiddelen, die het vermogen bezit-

ten , om de gewaarwording 'der pyn weg te ne-

men , of althans te verminderen , worden pyn-

ftillende middelen genoemd.
Dewyl de pyn door ene prikkeling, of door

ene uitrekking der zenuwvezelen veroorzaakt

word, zo zyn die geneesmiddelen, welke de

prikkeling , of de fpannende oorzaak wegnemen

,

de befte pynftillende middelen.

Doch indien men de oorzaak van de pyn niet

weg kan nemen, dan moet men de gefpanne ze-

nuwen tragten te verflappen , of de prikkelende

fcherpte te omwinden , of de zenuw te vernieti-

gen, of de gewaarwordingskragt der zenuwen en

der herüenen voor een tyd lang verdoven.

Tot de klafle der pynftillende middelen beho-

ren dus

:

L\De
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I. De bvzondere zoortlyke middelen , die de

fcherpte tegengaan, by voorbeeld het kwikzilver

flilt de pynen , die door het Venusfmet veroor-

zaakt worden, het water neemt dikwyls de fcherp-

te uit de verzweringen weg.
II. De verzagtcnde geneesmiddelen, die de ze-

nuwen zo veel vcrflappen, dat zy de uitfpanning

beter kunnen verdragen , of dat zy geheel niet

meer gelpannen zyn ; aldus ftillen de oliën , de

vetten, het laauw water, de melk, en dergely-

ken , de pyn.

III. De geneesmiddelen, die de fcherpte, om-
winden ; derwyze werken de vette oliën, als zy
tot de zitplaats der fcherpte kunnen komen.

IV. De zodanigen , die de zenuw vernietigen

;

wanneer men ene zenuw affnyd, drukt, afbind,

of dezelve door vuur, of bytende middelen ver-

nietigt, en hare zelfftandigheid bederft, dan word
daardoor het gevoel der pyn in de verminkte ze-

nuw weggenomen; hiertoe behoren alle byten-

de middelen.

Dë V. en laatftc klaffe der pynftil'ende ge-

neesmiddelen, zyn de Narcotica* of de middelen
die het gevoel dér zenuwen verdoven, waar-

onder het heulzap (Opiuni) het allerfterkfte is.

De gevoelloosmakende kragtder verdovende mid-
delen , indien zy inwendig gebruikt worden, is

genoegzaam bekend, maar of dezelve ook uit-

wendig aangelegd , het vermogen hebben , om #

het gevoel weg te nemen, is no:^ niet bewezen,
gelyk ik in de afdeling van het heulzap zal aan-

toonen. Nogthans zyn 'er geneesmiddelen j die

uitwendig in ontft^kingen gebruikt , zeer pynftil-

lende zyn, alhoewel zy in 't geheel geen verdoe
vende kragt hebben

,
zodanige zyn byna alle de
B 2

1

toe*



Ettermakende
toebereide middelen uit het lood en de zincns.

Zie de afdelingen derzelven !

Pynftillende middelen zyn dus:

Acetum Lytbargyrii. Azyn van Zilverglit.

IX. Suppurantia. Ettermakende
Middelen.

De geneesmiddelen, welke de verëttering be-

vorderen , worden ettermakende middelen ge-

noemd, doch eigenlyk heeft men geen midde-

len , die van zig zclven etter kunnen voortbren-

gen , want de etter is een voortbrengzel der Na-
tuur.

De verettering is een overgang der zappen

,

die uit de ontftokene vaten in de cellen van het

vetvlies worden uitgeftort, in ene geelagtige,

•klevende vloeiftof , die zonder reuk of fmaak is.

Alles wat deze uitftorting , en ook de bearbei-

ding van het uitgeftorte, verhaalt, bevordert de

verëttering; dus behoren hiertoe

I. Alle verzagtende, wateragtige, olieagtige-y

en vette middelen , om dat zy de affcheiding en

uitftorting , door de verzagting van de openin-

Verbafcum.

Flores Sqmbuci.

Hyojciamus.

Capita Papaveris.

Cicuta.

Crocus.

Solanum.

Wolkruid.
Vlierbloemen.

Bilzenkruid.

Maa..koppen.

Scheerling.

Saffraan.

Nagtfchade.

Beiladona.

Mandragora.

Beiladona.

Alruin.

gen
r
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gen der affcheiding, vermeerderen. Het zelfde

doet ook de vogtige warmte.

II. Alle prikkelende en fcherpe middelen; de-

ze bevorderen mede de affcheiding en uitftorting

der zappen uit de vaten in het vetvlies , terwy'1

ze den toevloed en de ontfteking vermeerderen.

Eindelyk III. behoren hiertoe eenige byzonde-

re zoortlyke geneesmiddelen, gelyk als de ho-

nir.g, het zuurdeeg, die miiïchien de verande-

ring der uitgeltorte zappen door de vermeerder-

de gelling verhaaften.

De ettermakende middelen kunnen derhalve

in verzagtende, en in prikkelende verdeeld wor-
den ,

doorgaans is men gewoon dezelven zamen
te mengen. Is de ontfteking boven dien fterk,

dan moet men de warme, vogtige, verzagtende

geneesmiddelen alleen gebruiken; doch indien

de ontfteking gering is , en men de verëttering

moet aanzetten', dan moeten de fcherpe midde-

len gebezigd worden.

De ontftekingen en derzelver gezwellen, die

zig niet laten ontbinden , moeten tot verëttering

gebragt wprden , ten einde zy niet in verhardin-

gen , of in 't koude vuur zouden overgaan. Op
gelyke wyze moeten ook alle wonden, die men
niet verfch verenigen kan, en verzweringen,
die onzuiver en droog zyn, tot verëttering ge-

bragt worden , op dat de opgevulde en verftopte

vaten zig zouden ontlaften, die anderzins .niet

kunnen helen.

Nogthans zyn de ettermakende middelen fcha-

delyk , in zuivere wonden en verzweringen , in

boosaartige verhardingen , en byzonder in de ver-

borgene en opene kanker.

De ettermakende middelen zyn:
• B 3 Gum-
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Gummi AmmoniacumA De in olie ont-
- Bdellium. yOleo foluta. bondeneGom-

i Galbanum.
J

men.

Oleum cerce. . Wasölie.

rancidum. Ranze olie.

Pix. Pik.

Carica. Vygen.
Allium. Knuflook.

Fennentum panis. Zuurdeeg.
Mei commune. Honing.
Animalium Stercora. De drek der dieren.

Vitdlus Ovorum. Dooyer van ey.

Butyrum. Boter.

Sevum. Vet.

X. Attrahentia. Aantrekkend*.
Geneesmiddelen.

De geneesmiddelen , die het vermogen bezit-

ten , om door hunne werking
,

' meerdere vogten

na een deel, of plaats, af te leiden, en zaraen

te brengen, noemt men aantrekkende middelen.

Dit vermogen hebben I. alle verzagtende mid-

delen , want de verflapte vaten kunnen ene gro-

tere hoeveelheid van zappen in zig bevatten.

.II. Alle fcherpe prikkelende middelen, want
indien zy de zenuwen van de huid prikkelen , ver-

oorzaken zy eenen grooten toevloed van zappen

in het geprikkelde deel, deze werking toont de

roodheid der huid, die op de prikkeling volgt.

De blaartrekkende pleifters , en de zeepömflagen
behoren hieronder.

III. Indien men de natuurlyke drukking van de

uitwendige lugt op ene plaats van 't lichaam vermin-

dert , kan men ook enen groten invloed van zappen

in
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in het deel veroorzaken ; op deze wyze werken de

droge koppingen. Eindelyk

IV. Is ook de zagte binding van een deel een

aantrekkende middel, om dat daardoor de ade-

ren , die enigzins worden toegedrukt , het bloed

terug houden.

V. De verftopping der uitwaaflemende vaten

houd de ftof der uitwaaffeming terug , deswe-
gens vermeerderen dikwyls de gezwellen na het

'aanleggen van vette en taaye middelen.

VI. Het vryven van een deel ; want aldus kan

in de geiïadig leeggemaakte vaten een nieuwe in-

vloed plaats hebben, die met veel geweld de va-

ten verwyd.
VII. Hebben -ook de verzweringen, die door

de konft gemaakt worden, - ene aantrekkende

kragt, indien men 'er een prikkelend lichaam in

plaatft, gelyk als de fontanellen, de fetons, de
blaarzweren.

De aantrekkende middelen worden op uitge-

droogde, uitgeteerde, en verlamde delen gebe-

zigd. Galenus verhaak, dat de fchrale bil-

len van een' jongen in korten tyd groter wier-

den , toen men hem daaglyks met ligte roeden
geflagen, en een pikpleifter had aangelegd. Toen
Hildanus in een oud man de beenbreuk niet

kon helen, liet hy den voet daaglyks met ene
zalf vryven, die ten dele verzagtende, ten dele

fpeceryagtig was. Men legt ook doorgaans aan-

trekkende middelen op ontftekingen, die fterk

tot verëttering overgaan. Inzonderheid moeten
de fcheiding-gezwellen , die ligt verdwynen, en
de verzweringen die ene heilzame ontlading ma-
ken, met aantrekkende middelen behandeld wor-
den. Het wegblyven van zog in de zogende

B 4 voe4«
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voedfters vordert ook dikwyls een aantrekkend

middel.

De oude geneeskundigen meenden ook, dat 'er

vergift aantrekkende, en uittrekkende, middelen

waren, die even als de zeiliteen op het \zer zou-

den werken. Aldus hadden zy verfcheide amu-
lcten

,
pleifters en zalven , welken zy op de peil-

builen , en negenogen , of ook wel op de gezon-

de delen leiden, om 'er het vergift uit te trek-

ken. Doch deze werking der middelen is tot'

nog toe door gene zekere proeven beveftigj

;

nog veel minder zyn 'er geneesmiddelen, die de

beenfplinters , kogels, of andere vreemde licha-

men , uit de wonden kunnen trekken.

De aantrekkende middelen zyn nogtans fcha-

delyk op alle gezwellen,-die men wil ontbinden,

en in alle wonden en verzweringen, welke men
tragt te helen.

Pix. Pik.

Olibanum. Wierook.

Maftix. M aftik.

Sinapi. Moflert.

Cantharis. • Spaanze vlieg.

Pyretbrum. Vuurwortel.

Unica. Brandnetel.

Piper. Peper.

Zingiber. Gember.

XI. Repellentia. Terugdryvende
Middelen.

De middelen, die tegen de aantrekkende over*

liaan
, zyn de terugdryvende. Derwyze noemt

#
men die middelen, welke door hunne werking

de zappen uit de vaten dryven , en den gemak*

lyken invloed in dezelven verhinderen.

De
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De verkoelende en zamentrekkende middelen

hebben enkel deze werking. Want nadien zy de

vaten enigzins vernaauwen, zo dryven zy de zap-

pen uit dezelven terug, of voor uit in de ade-

ren. De verfterkte vaten laten zig ook zo ge-

inaklyk niet van hunne zappen uitzetten, als de

zwakke vaten. Door de zamentrekkende kragt

verhinderen zy ook de zagte affcbeiding der zap-

pen, uit de zydelingze poren der flagaderen in

de cellen van het vetvlies; om die reden hebben
deze geneesmiddelen 'zulk ene goede werking in

vele eerftbeginnende ontftekingen en gezwellen.

Egter moet men de terugdryvende middelen

Biet gebruiken op gezwellen, die eene kritifche

ftof ter ontlafting in zig bevatten, zo als de peft-

builen , de gezwellen die door verplaatzing (per

metaftafiri) ontftaan, de roos, enz. of in ontfte-

kingen die in ene verharding overgaan. Maar in

ontftekingen , daar men de verëttering wil en
moet tegen gaan, kunnen dezelven gebruikt wor-
den, gelyk als in oogöntftekingen, keelóntftekin-

gen, ontftekingen in de gulde aderen , enz.

Aqiia frigida. Koud water.

Ni*. Sneeuw.
Glacies.

. Ys.

Acetum. Azyn.
Rofa rubra. Rode Rozen.
Vinum rubrum, Rode Wyn.
Spiritus vini. Geeft van Wyn.
Alumen. Aluin.

Vitrïolum. Koperrood.
Acetum Litbargyrii. Azyn van Zilverglit.

Oxycratum. • Azynwatcr.
Saccb.vum Satarni. Loodzuiker.

Aqua Calcis. Kalkwater.

B 5 XII. Gor-
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xii. corrodentia. bytende
Geneesmiddelen.

De geneesmiddelen, die het vermogen heb-
ben , om door hunne prikkeling de oppervlakte

wegteëten , worden naar den trap hunner fterk-

te in vierderly zoorten verdeeld, als: Rubefaci~

entia, Epifpajlica, fajicantia, en Cauflica,

Indien het prikkelende middel fiegts ene rode
ontfleking van de huid veroorzaakt, dan is het

een roodmakend middel, rubej"aciens ; doch indien

door deze prikkeling de opperhuid zig in kleine

blaasjes verheft, dan noemt men het middel een

epispafticum ; is de prikkeling van het middd zo

•fterk, dat' zig de ganfche opperhuid als ene gro-

te blaas opligt, dan word het een vejicans, of
blaartrekkend middel .genoemd. Eindelyk heb-

ben ook nog enige middelen zulk ene geweldige

fcherpte, dat zy de zagte en harde delen van ons

lichaam geheel kunnen dooreten , dezen noemt
men cauftica , of bytende middelen.

De roodmakende middelen gebruikt men in de

heelkunde, wanneer men ene ontfteking wil ver-

wekken, of dezelve vermeerderen, om fchielyk

ene verëttering te veroorzaken , of op dat de ftof

ener kritifche ontlafting meer afgefcheiden wor-

de , of niet wederom uit zodanig een gezwel te-

rug zou kunnen keren. In uitgeteerde delen ge-

bruikt men deze middelen, om eenen invloed

van zappen in het deel te verwekken , zo als ik

reeds in de klaffe der -aantrekkende middelen ge-

meld heb.

Met even het zelfde Oogmerk gebruikt men
ook de epispafiica, die een weinig fterker wer-

ken, en die den teruggedrevenen uitflag, of de

roos
f
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roos, dikwyls gelukkig 'wederom na de huid lok-

ken.

De veficantidi of blaartrekkende middelen, be-

zigt men ook dikwyls tot dit einde , doch dewyl
zy, na dat de blaas verwekt en opengefneden

is, de vogten die in de huid zyn afgefcheideri

enen vryen uitgang verfchaffen , zo zyn zy nog
veel fterker dan de beide voorgaande ; vele ge-

zwellen kan men op zulk ene wyze zonder fny-

den van hunne vogten ontlaften. Zie in de by-

zondere leer der geneesmiddelen de afdeling Can-

tharis.

De geneesmiddelen die een daadlyk vermogen
bezitten om de dierlyke delen door te eten , en

dus wezenlyk bytende middelen zyn, worden
I. tot het doorbyten van de huid der abfeeifen,

en andere gezwellen, die men met het mes niet

openen wil , of daar ene grote opening vereifcht

word, gebezigd. II. Dienen zy tot het wegëten
van enige tegenuttuurlyke uitwaden, of van wild

vleefch, of van vervuurde delen, of van de

beenvreter (curies) in de beenderen. III. Wor-
den de^elven , als bloedftempende', op de ope-

ne vaten gelegd, om de oppervlakte derzelven

fchielyk in een korft te veranderen, die de bloed-

ftorting doet ophouden. IV. Heeft men zig ook
van de bytende middelen bedient om de tandpyn
te doen ftillen , want als de zenuwen afgebeten

zyn , houd de aandoening van de pyn op.

't Geen men voor het overige van yder bytend
middel in 't byzonder dient te weten, zal ik in

de klalïe der lcherpe en bytende middelen mede-
delen.

Cantharh,

Clematis,

Spaanze Vliegen.

Toortskruid.

Efula.
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JLfüla.

Euphorbium.

Ranunculus.

Stapbysagria.

Alumen ujlwn.

Mercuriuspracipitatus ru-

her

- ' albus.

Viride e&ris.

Vitriolum.

Lapis infernalis.

cauft icus.

Butyrum-ainimoniu

Calx.

Sabina.

Cineres clavellati. .

Spiritus Fitrioli.

Aqua fortis.— mercurialis.

Spiritus Nitri.

Kleine Spurge.

Euphorbium.
Boterbloem.

Luiskruid.

Uitgebrande Aluin.

Rode Praicipitaat.

Witte Prascipitaat.

Spaans groen.

Koperrood.
Helfche Steen.

Gemeen bytend middel.

Boter van Spiesglas.

Kalk.

Zevenboom.
Potas.

Geeft van Koperrood.
Sterk water.

Bytend water van Kwik-
zilvtr.

Salpetergeelt.

xiii. coruigentia. verbeterende
Geneesmiddelen.

De middelen, die het vermogen hebben om de

verrotting, of ene byzondere fcherpte der zap-

pen, in enig deel te verbeteren , of geheel te doen
ophouden , worden verbeterende , en die onder
dezelven het bederf weerftaan, worden antifepr

tica, of bederftegengaande middelen genoemd.
Dewyl het bederf in ene inwendige beweging,

of gefting beftaat , waardoor de zappen en vatte

delen van een lichaam ontbonden, en in een ge-

heel byzonderen Hinkenden Haat veranderd wor-

den , zo moeten alle geneesmiddelen, die de ont>

bin<
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binding der zappen en vafbe delen verhinderen

,

of die de beginnende gefting der zappen doen op-

houden, bederftegengaande middelen zyn, dus

heeft de ondervinuing geleerd, dat alle zure, al-

le zamentrekkende , alie bittere, en alle balzem-

agtige geneesmiddelen, dit vermogen 'bezitten.

Doch 'er is ook nog ene byzondere zoortlyke

klafle van bederftegengaande middelen, zo als de

koortsbaft en anderen zyn, waarvan men nog zo

naauwkeurig niet weet, op welk ene wyze zy ei-

genlyk het bederf tegengaan.

Behalve de bederftegengaande middelen heeft

'men ook nog zodanige, die het reeds tegenwoor-

dige bederf niet llegts ophouden , maar ook zelfs

wederom verbeteren kunnen. Zie de afdeling

van den koortsbaft.

Het koud vuur , het beenbederf, en alle be-

dorve verzweringen en gezwellen vorderen deze

klafle van bederftegengaande middelen. „

'Er zyn ook geneesmiddelen , die de overige

ontaartingen der zappen kunnen verbeteren , al-

dus word de fcherpte van het 'fchëurbuik door
antiscorbutica , het venusfmet, het •flangengift

,

en het gift van een dollen hond, door het kwik-
zilver, aldus word de kankeriigtige fcherpte door
de fcheerling en andere middelen, op ene ons

onbekende wyze, verbeterd en uitgeroeid, zo
als ik in de klafle der fpecifica, of zoprtlyke mid-
delen meer dergelyken zal aantonen.

Door deze klafle der geneesmiddelen worden
dus de verzweringen en gezwellen , die zodanig
ene fcherpte in zig hebben , zeer gemaklyk gene-
zen, offchoon zy dikwyls alle overige geneesmid-
delen wederftaan.
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Cortex peruvianus.

Camphora.

Sal ammoniacwn.

Scordium.

Marrubiwn.

Ruta.

Salvia.

Cicuta.

jicetum.

Spiritus falis.

—— vini.

Koortsbaft.

Kamfer.

Saliimmoniak.

Waterlook.

Malrove.

Wynruit.
Salie.

Scheerling.

Azyn.
Geeft van zout.

wyn.
terebintbina. terpentyn.

Myrrhe.
Koperrood.
Aluin. .

Myrrba.

Vitriolum.

yjlumen.

XIV. Detergentia. Afvegende
Ge NE ES MIDDELEN.

Afvegende geneesmiddelen worden zodanige

genoemd, die het vermogen hebben, om de on-

zuiverheden der wonden, en verzweringen, weg
te nemen. -De wonden zyn'dikwylsdoorftof en

geftold bloed onryn, deze vervuilingen kan men
t beft wegnemen , wanneer men de wonden met
warme wyn , of met water daar een weinig zout

in is , uitwafcht.

Doch de, verzweringen kunnen op verfchei-

denerly wyze onzuiver zyn. De oppervlakte

derzelven is.dikwyls met enkel verftorvene va-

ten en dikke etter, als met ene vette witagtige

baft, overdekt. Deze onzuivere fchors kan

men
door zoutagtige

,

bittere

,

balzemagtige

,

zeep^
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zeepagti'ge

,

zagt prikkelende

geneesmiddelen gemaklyk verdryven, «die men
dan egter in de gedaante van een wond-, of

zweer - watertje moet bezigen.

Maar wanneer de verzweringen zeer fpekag*

tig , of eeltagtig zyn , dan zuivert men dezelven

met. zagte bytende middelen, die ook veiè'ilcht

word.-n , als dezelven met wild vleelch vervuld

zyn. Is de verzwering onzuiver , doordien zy
uit een abfces ontilaan is , dat niet genoeg ver-

etterd was, dan kunnen de ettermakenue mid«

delen in dit geval de zuivering bevorderen. De
oude Heelmeefters hebben zodanige ettermaken-

de middelen in dit geval digeftiva genoemd.
Doch de alg.meenfte oorzaak van de onzui-

verheid in de verzweringen is ene kwade geftel-

tenis der zappen , die zig in de verzwering uit-

ftorten, waarvan geen goede etter kan gemaakt
worden. De fcherpte van het fcheurbuik, het
fchurft, de venusziekte, de kropzweren , . de
kanker, het koudvuur, het beenbederf , de zou-
te fcherpte, enz.- vereifchen hare eigene zoortly-

ke (Specifica)- ^{vegende middelen , die zowel in-

wendig, als uitwendig, moeten gebruikt worden;
deze worden in d ; klaffe der verb. terende mid-
delen , en van de Specifica, befchouwd.

Hieruit kan men ook gemaklyk beoordelen tot

welke ongemakken de wond- dranken , en hoe-
danige, tot het helen der wonden en verzweringen

,

behoren.

Mei rofarum. Rozenhoning.
Marrubiwn. Malrove.
Millefolium, Duizendblad.
Agrimonia. «Agrimonie.
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iV/v TfhCL Mvrrhe.

Aloë. Aloë.

Balfamus Copaivae. Wondbalzem.
i Ppri"i)i/inTit Ral7em nir Pern—- ' de Mecha. ——» — Mecca.

Terebintbina. Terpentyn.

Styrax, Storax.

Viride aeris. Spaanfchgroen.
*

Clematis. Toortskruid.

Alamen iijlum. Uitgebrande Aluin.

XV. CoNSOLIDANTI A. PÏELENDE
GENEESMIDDELEN.

De geneesmiddelen, die het helen ener wond,
of verzwering, bevorderen, worden hetende
middelen genoemd.
De oude Heelmeefters meenden, dat 'er daad-

lyk vleefchmakende middelen .waren , welken zy

Sart
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Sarcotica noemden. Dit geloofden zy in 't alge-

meen van de natuurlyke balzemen. Doch na-

dien deze middelen gene werking doen in de wond
van een dood lichaam , en dewyl de Natuur dik-

wyls zonder enige geneesmiddelen de wonden en
verzweringen heelt, kan men gemaklyk begry-

pen, dat het helen ener wond, of verzwering,

enkel het werk der Natuur zy.

Nadien nogthans de balzemen de verrotting der

dierlyke zelfftandigheden tegengaan , en te gelyk

dewond voor de uitdrogende kragt der lugt be-

waren , en door ene zagte prikkeling de zappen
na de wond lokken , de verëttering onderhouden

,

, en de vaten gedwee maken , zo is het ook onte-

genzeg;lyk waar , dat vele geneesmiddelen de Na-
tuur in haren arbeid behulpzaam zyn.

Dan dewyl flegts die wonden en verzweringen
helen, welken volkomen zuiver zyn, en ene be-

hoorlyke hoeveelheid van goede etter hebben

,

zo blykt het van zelfs, dat alle zuiverende mid-
delen, ook helende middelen zyn ,' wanneer de-

zelven doorgebruikt worden.

Wonden derhalve , die zuiver zyn , vorderen
flegts balzemagtige wondwaters ; etteren zy te

fterk, dan mengt men 'er opdrogende middelen,

by; etteren dezelven te weinig, dan vermengt
men de natuurlyke balzems met vettigheden;
blyven de wonden vuil , dan vermengt men dc
balzems 1 met zuiverende middelen : dus zal men
ene wond gemaklyk tot het helen, en overvellen

brengen.

Balfamus Copaïva. Wond BaJzem.

de Mecha.

'peruvianus.

Balzem de Mecca.
——— van Peru.

Jerebintbifia. Terpentyn.
C EJe?h
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EJfentia Myrrha,
- Aloes.

Spiritus vini.

Effende van Myrrhe.

Wyngeeft.
Wondwater.
Balzemi van Arcseus.

Aloë.

Aqua vulneraria.

Balfamiis Arcaei.

XVI. ClCATRISANTIA. LlDTEKEN-
t
MAKENDE MlDDELEN.

De middelen , .welken de Natuur in 't maken
vaneen lidteken op ene wond of verzwering, be-

hulpzaam zyn, worden lidteken-makende midde-
len genoemd.
De Natuur brengt een lidteken voort, door de

vlakte der opene vaten famen te trekken
,
op te'

drogen , en met ene oppérhuid te bekleden ; al-

le middelen derhalve, die deze opdroging ver-

haaften , zullen lidteken-makende middelen zyn.

Hiertoe behoren de droge aardagtige poeders

,

de fterke zamentrekkende , en de lymende mid-

delen, het- droge plukzel, het gealuinde pluk-

zel , en de klaffe der opdrogende middelen.

Men gebruikt deze middelen op zodanige won-
den en zweren , welke reeds tot de vlakte van de

huid geheeld zyn,'er zyn nogthans zulke verzwerin-

gen , die nooit wederom met de huid gelyk wor-

den , deze langdurige verzweringen moet men
ook door opdrogende middelen tothet maken van

een lidteken brengen , offchoon zy met de huid

niet gelyk zyn gegroeid.

Linteum carptum. Plukzel.

Alumen uftum.

Lapides Cancrorum.

Tutia.

Saccharwn Saturni.

Uitgebrande Aluin.

Kreeftögen.

Oogniet.

Loodzuiker.
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Minium.

Lithargyrium.

Cerujfa.

Spiritus vini.

Aqiia vulneraria,

Menie.
Zilverglit.

Loodwit.
Wyngeeft.

Wonjwater.

XVII. Calefacientia. Verwarmende
Middelen.

De middelen , die op een deel van ons lichaam
1

aangelegd zynde, hetzelve warmer doen worden,
hieten verwarmende middelen.

Werklyk warme lichamen, als gewarmde doe-

ken , warm Water , en dergelyken , delen aan de

verkoelde delen hunne warmte mede , doch 'er

is nog ene andere wyze om de warmte in de de-

len voort te brengen, naamlyk door üezelvcn

met prikkelende middelen te beleggen.

Alle fcherpe, bytende, fpeceryagtige, enharft-

agtige geneesmiddelen hébben ene prikkelendeen

verhittende werking. Men kan dus de prikkelende

middelen in eigenlyke en onëigenlyke verdelen.

De eigenlyk verwarmeade middelen verzagten

de vaten, en Vezelen, zy verdunnen, en ver-

warmen de zappen en zetten ze in dczelvea uit,

dienvolgens kunnen ze als verdelende middelen
worden aangemerkt.
Doch dewyl zy de zappen in ene grotere be-

weging brengen, en de verrotting verhaaften

*

zyn zy in ontfte kingen, in bevrozenc delen, in

't koudvuur, fchadelyk.

De prikkelende middelen , die onëigenlyke ver-

warmende middelen genoemd worden , vermeer-
deren den toevloed der vogten, en de fchielykë

beweging derzeiven, zy maken de dele.i farmer*
roder, en kunnen dus maar in die gevallen ge-

C a bruikC
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bruikt worden, daar geen ontfteking tegenwoor-
dig is , zo als by voorbeeld in de verlamming

,

en in enige koude gezwellen en verzweringen;
ook in die zoorten van koud vuur, die door ene
verminderde gevoeligheid in een deel ontftaan ,

raad Halloroin aan , hete en zeer prikkelende

Hovingen op te leggen.

Aqua calida.

Fumigatio.

Camphora.

Myrrba.

Gummi jimiperi.

Spiritus vini.

—— Salis armoniaci.

Semen Jinapi.

Urticatio.

Scilla,

Aromata acria.

Warm water.

Beroking.

Kamfer.
Myrrhe.

Jenevergom.
Wyngeeft.
Geeft van Salammoniak.
Moftertzaad.

Geeffeling met brandne-

tels.

Zeeajuin.

Scherpe Speceryën.

XVIII. Refrigerantia. Verkoelende
• . Middelen.

De middelen , die in eenig deel van ons lichaam

het gevoel der koude voortbrengen, of die de-

zelven werklyk kouder maken , worden verkoe-

lende, of ook wel Antiphlogiftica, de ontfteking

tegengaande middelen
,
genoemd.

L)e verkoelende middelen worden ook in ei-

genlyke, en oneigenlyke, verdeeld.

Het koude water , fneeuw , ys , delen het deel

ene werklyke koude mede, en zyn dus eigenly-

ke verkoelende middelen. Doch de loodmidde-

len , de zagte zamentrekkënde middelen , en e-

nige bereidzels van de zinkus, verwekken het
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gevoel van koude , als dezelven op een pynlyk

,

heet , -ontftoken deel gelegd worden.
Alle deze geneesmiddelen zullea dus in ontfte-

kingen als zagte zumentrekkende middelen wer-

ken, die de aandoenlykheid der zenuwen, de

pyn, de uitzetting der vogten door de hitte ver-

oorzaakt, en derzelver ziedende beweging , doen
bedaren.

dqua frigida.

Glacies.

Nix.

Acetum Lithargyrii.

CeruJJa.

Albumen ovi.

Lactis Cremor.

Nitrum.

Sal ammoniacum.

Orycratum. '

Medulla Cajfia.

Koud water.

Ys.

Sneeuw.
Azyn van Zilverglit.

Loodwit.
Wit van ey.

Room van melk.

Salpeter.

Salammoniak.
Azynwater.
Kaflie merg.

XIX. Resolventia. Ontbindende
Middele n.

De geneesmiddelen , die de verdikkingen der

zappen ontbinden , worden vefdelende middelen
genoemd.

'Er is geen algemeen ontbindend middel; de
ondervinding leert , dat de verdikkingen der vog-
ten zeer verfchillend zyn, en dat yder derzelven
haar byzonder ontbindend middel vordert.

De wateragtige , zeepagtige ,. zoute , zure,'
loogzoute, bittere, fpeceryagtige

,
fcherpe , harft-

agtige, enige geeflryke, en enige metalagtige
zelfftandigheden , maken de klalTen der verdelen-
de middelen uit.

• C 3 . Zom-
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Zommigen van deze middelen zyn te gelyk e-

nigzins prikkelend, andere werken zonder prik-

keling; de vSrdeling der ontbindende middelen
in fcherpe en in zagte , of in verhittende en in

verkoelende, is zeer noodzakelyk.
In ontftekingen kan men alleenlyk de zagte

ontbindende middelen gebruiken , de koude ge-

zwellen kunnen de overigen verdragen , zelfs e-

nigen daarvan , zo als by voorbeeld de rokge-

zwellen ,vorderen de fcherpe
, harftagtige verde-

de middelen.

Men moet nogtans aanmerken , dat niet alle

geneesmiddelen, alleen om die reden dat zy ge-

zwellen verdryven, ene ontbindende kragt heb-

ben ; want de wyngeeft , de aluin , en andere

middelen , genezen de gezwellen die uit verflap-

ping der vaten ontftaan , offchoon zy te gelyk

verdikkende, en geen ontbindende middelen zyn;

eigenlyk verdelende middelen noem ik dan flegts

zodanige, die ene kragt hebben 'om de zappen te

ontbinden ; hier toe behoren.

Aqua tepida. Lauw water.

Vinum. Wyn.
Saponaria.

%
Zeepkruid.

MercurialiSi Bing-lkruid.

Parietaria. Glaskruid.

Cbamomilla. Kamillen,

Sambucm. Vlier.

Cicuta, Scheerling.

Abrotanum. Averuit.

Marrubium.' Malrove.

Abfyntbium. Alfem.

Scordium. Waterlook.

Alliaria. Knuflookkruid.

Ment ha. Kruis en munt.
Metis-
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Melijfa.

Majorana.

Salvia.

Rosmarinus.

Bajilicum.

Mei
Acetum.

Sapo.

Mercurius.

Sulpbur.

Nitrum.

Borax.

Sol ammonincum.

Gummi Ammoniacum.

Bdellium.

Galbanum.

Sagapenum.

Camphora.

Elemi.

Arnica,

Mandragora.

Chelidonia.

Bryonia.

Farince cereales.

Citroenkruid.

Majoraan.
Salie.

Rosmaryn.
Bafilikom.

Honing.
Azyn.
Zeep.
Kwikzilver.

Zwavel.
Salpeter.

Borax.

Salammoniak.

Gom Ammoniak.
Bdellium.

Moedergom.
Sagapen.

Kamfer.
Elemi.

Hungaarfche Scorpioen-

wortel.

Alruin.

Gouwe.
Wilde wyngaard.

Koornmeel.

XX. Specifica. Byzondere zoortlyke
Geneesmiddelen.

De geneesmiddelen, die .'het vermogen bezit-

ten , om op ene ons nog niet geheel bekende wy-

ze ene ziekte te genezen , worden byzondere

zoortlyke middelen genoemd.
Ydere ziekte heeft mogelyk hare Specifica , maar

zy zyn ons nog niet bekend , en vele middelen

worden als Specifica aangeprezen , daar de onder-

. C 4 vin-
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vinding de voorgegevene werkingen niet van be-

veiligt.

Ik zal hier de Specifica, en de ziektcns, daar

zy in geroemd worden, flégts opnoemen, doch

in het twede Deel zal ik derzelver byzondere be-

fchouwing omftandig vervolgen.

Anticancrofa. Aldus worden de geneesmidde-

len geroemd, die de fcherpte der bedorve vogt,

van een opene , of verborgene kanker , verbete-

ren. Deze werking heeft men van de volgende
middelen befpeurd

:

Cicuta. Scheerling.

Belladonna. Belladonna.

Pbytolacca. Phytolac.

Plumbago.

Te.gen de Sponsagtige kanker is byzonder nut-

tig bevonden:

Antiforbutica. De bederflyke eigenfchappen der

fcheurbuikige verzweringen verbeteren de ver-

fche zappen der volgende planten

:

Onnperdon.

Aqua Calcis.

Wegdiftel.

Kalkwater.

Flammula jovis.

Sedum acre.

Hanevoet.
Muurpeper.

Cocblearia.

Najlurtium.

Beccabunga.

Trifdium.

Armoracia.

Rapbanus.

Succus Citri.

Lepelblad.

Kers.

Bekeboom.
Drieblad.

Ramenas.
Radys.

Citroenzap.

Süccys
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Succus Aurantiorum. Zap van Oranje appelen.

Aqua Calcts. Kalkwater.

Vitriolata. Vitrioolwater.

De kwikmiddelen zyn zo wel inwendig, als

uitwendig, in de ongemakken van het fcheur-

buik , Specificè fchadelyk.

Antivenerea. Onder de geneesmiddelen, die

het venusfmet uitroeyen , is het kwikzilver het

zekerfte , en voornaamfte ; nogthans worden 'er

de volgende ook tegen geroemd:

Lignum Guajacum. Pokhout.

Clematis. Toortskruid.

Salfa parilla. Sarfaparil.

Lobelia. Lobelia.

Tbymelea, Thymelea.

Alle loogzoute middelen worden in de Venerw
fche fcherpte der zappen byzonder nadelig bevon-
den. .

Antigangranofa. De Specifica tegen het bederf,

en inzonderheid tegen het koud vuur, zyn

Cortex peruvianus. Koortsbafl.

Spiritus Terebinthina. Terpentyngeeft.

Sal Ammoniacum. Salammoniak.

Antifcrophulofa. De Scrophuleufe vogten der
klieren laten zig door de volgende middelen ver-

beteren :

Cicuta. . Scheerling.

Sapo venetus. Spaanfche zeep.

Aqua Calcis. Kalkwater.
Oleum tartari per deli- Wynfteenölie.

, quium. C 5 Cor-
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Cortex peruvianus. Koortsbaft.
Gerdiana. Gentiaan.
Menurius. Kwikzilver.
Aethiops mineralis. Bergmoor.
Sulphur. Zwavel.
Bryonia. Wilde wyngaard.

Jntifcabiofa. De fcherpté der fchurft word op
ene byzondere wyze verdreven door

Sulpbur. Zwavel.
Prcecipitatus albus. Witte? „ . .— — ruber. Rode \

P^ciP1taat.

Sal ammoniacum. Salammoniak.
Nicotiana. ' Tabak.
Helleborns albus. Wit Nieskruid.

• Sedam acre. Muurpeper, dat een Spe-

cificum is tegen zere hoofden.

Antidota. De volgende pryft men tegen het

gift der Slangebeten

:

Gentiana. Gentiaan.

Mercurius gummofus. Gomagtig kwikzilver.

Oleum olivarwn. Olyfölie.

Het kwikzilver is ook een tegengift van het

gift der dolle honden.

Antiphlogifiica. Als Specifica tegen de ontfte-

king kan men inwendig het Nitrum aanmerken

,

en uitwendig

Prceparata Plumbi. Alle Loodmiddelen.

Antipurulenta. Tegen het bederf van de etter

worden alle loogzoute middelen als byzondere

middelen^ aangeprezen , doch voornaamlyk

Lixivium Cinerum Het loog uit de afch der

farmentorum. Wyngaardsranken.
Neu-%
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Neurotica. In befchadigingen der zenuwen wor-
den de volgende byzonder geroemd,

Balfamus indicus. Indiaanfche Balzem.

Oleum Terebintbincs. Terpentynölie.

Ophtbalmica. De middelen die in ongemakken
der ogen ene byzondere goede werking doen

,
zyn

Vitriolum album. Witte vitriool.

Zincum. Zink.

Jqua Rofarum. Roze water.

Euphrajia. Ogentrooftwater.

Tutia. Oogniet.

Axungia viperna. Slangevet.

Hamojlatica. De byzondere middelen tegen de

bloedftorting zyn inwendig de Kooftsbaft, (en

zommige zure zouten, waarvan wy in 't twede
Deel breder zullen handelen

, ) uitwendig

Fungus agaricus. Eiken zwam.
Lycoperdon. Bovift.

Anticariofa Tegen het beenbederf pryft men
zeer byzonder

,

Spiritus tercbintbina. Terpentyngeeft.
—1 vini. Wyngeeft.
Mafiix. MafUk.
Euphorbium. Euphorbium.
Sabina. Zevenboom.

Tot voortbrenging van Callus in de beenbreu-
ken, en in den beenvreter, heeft men Specifiek

de beenlym aangeraden , doch met even zo wei-

nig grond als de Lac Lima, of de Cryftaüus mon-
tana, tot voortbrenging van zog in de bbrften.

Antihelmintica. Als Specifica te«;en de wormen,
die in de wonden en verzweringen grocyen

,

f>ryft men Spiri>
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Spiritus terchinthina. Terpentyngeeft.

vini. Wyngeeft.
Mercurius dulcis. Zoete kwik.

Aloë. Aloë.

Antipediculofa. In 'het doden der luizen bewy-
zen deze ene byzondcre kragt.

Mercurius vivus. Levendig kwikzilver.

Nicotiana. Tabak.

Semen fabadillae. Sabadilzaad.

Depilatoria. De volgende middelen hebben ene
byzondere kragt om het hair weg te nemen

,

Calx. Kalk.

Auripigmentum. Operment.
Ranunculus. Hanevoet.

De pikpleifters roeyen alleen het hair uit, voor
zo verre zy hetzelve uit zyne wortels trekken.

Sympathica, kan men alleenlyk zodanige mid-
delen noemen, die ene kragt nebben, zonder,
of ten minde op gene zigtbare wyze

,
op een an-

der lichaam , of op ene ziekte te werken , zo als

. by voorbeeld het begraven van een ftuk vleefch

ter verdryving der vratten; het ftroyen van 't

Sympatieke vitrioolpoeder op het werktuig waar-

mede ymand gewond is , om de bloedltorting te

doen ophouden ; het aanraken der kropzweren
met een dood been , enz. Myn gevoejen over

de werking van deze middelen- is het volgende:

Het grootfte gedeelte van deze werkingen is en-

kel verdigt, een gedeelte daarvan is waar, doch
het laat zig door de voorafgaande behandeling,

en andere omftandigheden , verklaren. Zie de

afdeling Vitriolum
,
Pinguedo Anguilla , en Hamatites.
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INLEIDING
TOT DE LEER DER

GENEESMIDDELEN
In 't byzonder.

éAAAAIe befcholiwing der enkele Genees-

*([****> middelen in 't byzonder, maakt het

F) twede deel van de Leer der heel-

A** kundige Geneesmiddelen uit, die

*([**,****% 2>* wy de byzondere noemen.
^VVVVI '

t is eenen heelmeefter niet ge.

noeg , over 't geheel zyne heelmiddelen en der-

zelvcr algemene kragtcn te kennen , maar hy moet
zig ook bevlytigen , om de kragt en werking, van
yder geneesmiddel in 't byzonder , na te vorfchen.

Men kan egter de byzondere kragten der mid>

delen niet ontdekken, indien men de proeven
niet met enkele middelen in 't werk fielt. Om
ene gefchikte orde totde befchouwing der genees-

middelen in 't byzonder te verfchaffen , heb ik

tot de byzondere Leer der geneesmiddelen, de

verdeling derzelven , naar de verfcheidenheid

hunner zamcnftcl lende delen , verkozen ; immers
kan yder middel alleenlyk door de kragt zyner
zamenftellende delen werken , van dezen derhal-

ve moet zowel de algemene, als de byzondere
kragt hunner werking, afhangen.

Om dus de kragten van yder enkel middel,
zowel in 't algemeen als in 't byzonder, te ken-

nen, zal ik van yder enkel middel den eigenly.

ken
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keri reuk, fmaak, zync zamenftellende delen,

zyne algemene en byzondere kragten , en dan de
ziekten, aanwyzen ,. waarin men het in 't alge-

meen, en in 't byzonder, aanpryft. De'kruid-

kundige befchryving heb ik met voordagt nage-

laten , om dat deze de kruidzoekers en Apothe-
kers meerder nodig hebben, dan de Heelmeefler.

De geneesmiddelen kunnen dus volgens hunne
zamenftellende delen , of riaar hunne innerlyke

eigenfehappen , die onder de zinnen vallen > in

de volgende klaffen verdeeld worden.

V E R D E L I N G

'van de byzondere leer der

Geneesmiddelen in

hunne Klassen.

I. Farinofa.

II. Niicilaginofa.]

III. Oleofa.

IV. Pinguia.

V. Gelatinofa.

VI. Gummofa.

VII. Reftnofa.

VIII. Büuminofa.

IX. Balfamica,

X. Aiiflera.

XI. Aromatica.

XII. Amara.

XIII. Saponacea.

XIV. Acria.

XV. Caujlica.

XVI. Narcotica.

Meelagtigc

,

Slymagtigc,

Olieagtige

,

Vette

,

I

Geleiagtige,

Gomiigtige

,

Harflagtige ,
Mid-

|
len.

Aardharftagtige,

Balzemagtige

,

Wrange

,

Speceryagtige

,

Bittere,

Zeepagtige,

Scherpe

,

Bytende

,

Verdovende,
XVII. At>

J
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XVII. Mda. •

XVIII. Alcalina.

XIX. Salfa.

XX. Spirituofa.

XXI. O/eo/iz cetherea.

XXII. Terrea.

XXIII. Metallina.

XXIV. ^Mo/a.
XXV. Deplentia.

XXVI. Mechanica.

I N H

van de byzondere leer der

Geneesmiddelen.

I. Farinosa. Meelagtige
Geneesmiddelen.

Avena. Haver.
Hordeum. Gerft.

Secale. Rogge.
Triticum.

t
Tarw.

Amylum. ' Styfzel.

Faba. Bonen.
Orobus. Wikken.
Lupimis. Vygbonen.
Lens. Linzen.

Fcenam grcecum. Fenigriek.

Linum. Vlas.

Amygdala. Amandelen.
Semen Lycopodii. Wolfsklaauw^

Mid-

Zure

,

Loogzoute,
Middelzoute

,

Geeftryke

,

Fyne olieiigtige, .T"
Aardagtige*

'

Metalagtige

,

Wateragtige ,

Ledigmakende

,

Werktuigkundige,j

OUD

D II. Mu.
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II. Mu cil^cinos a. Slymagtige
ENEES MIDDELEN.

Althaa,

Malva.

Verbafcum.

Sympbytum.

Lilium album.

Branca urfina.

Carica.

Sar/a parilla.

Panis.

Semen cydoniorum.— pfyiUi-

Heemft.
Maluwe.
Wolkruid.
Smeerwortel.

Witte lelie.

Berenklaauw.

Vygen.
Zarzaparil.

Brood.
Queepitten.

Zaad van Vlooikruid.

III. Oleosa. Olieagtige
Geneesmiddelen.

Oleum amygdalinum. Amandelolie.

lini. Lynölie.
—— olivarum. Olyfölie.— palmce. Palmolie.— eera. Wasölie.
—— ovorum. Eyerölie.

IV. Pinguia. Vette* Geneesmiddelen.

Sevum cervinum.— bovinum.

vervecimim.

bircinum.

Jxungia porcina.

anjerina. •

gallinacea.

— leporina.

——
._ _ urfina.

Hertevet..

Offevet.

Weervet;
Bokketalk.

Varkensreuzel.

Ganzevet.

Hoendervet.
Hazevet.

Berevet.
Jx'un-
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Jxungia viperina.

—; anguilla.

Taxi.

Medulla ojfiunj.

Lac.

Cremor laÜis.

Butyrum.

Butyrum cacao.

Sperma ceti.

Cera.

Vitellus ovorum.

Slangevet,

Aalsvet.

DaiTevet.

Beenmerg.
Melk.
Room van melk.

Boter.

Kakauboter.

Walfchot.

Was.
Dooyers van eyeren.

V. Gelatinosa. Geleiagtige
Geneesmiddelen.

Sperma ranarum. .

Gelatina comi cervi.

eboris.

Albumen .ovi.

Icbtbyocolla.

Gluten.

Caro animalium.

Kikvorfch - fchot.

Gelei van hertshoorn.

elpenbeen.
Wit van ey.

Vislym.

Lym.
Vleefch van dieren.

VI. Gummosa. Gomagtige
Geneesmiddelen.

Gummi arabicum. Arabifche gom.
tragacanthi. Gom dragant.

ceraforum. Kerffegom.

VII. Resinosa. Harstagtige
Geneesmiddelen.

Gummi ammoniacum. Gomammoniak.
Bdellium. Stinkende gom.
Afa fcetida. Duivelsdrek.

D a
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Hedera.

Olibanum.

Styrax folida.

Guajacum.

Opoponax.

Sarcocolla.

Ladanam.
Galbanum.

Myrrha.

Aloë.

Sagapenum.

Campbora.

Mojchus.

Gummi anima.

carannce.

Benzoë.

Elemi.

Maftix.

Tacamahaca;

Sandaraca.

Pix.

Gom van klim.

Wierook.
Storax.

Gom van pokhout.

Opoponax.
Vleefchlym.

Bergrofen harft.

Mcedergom.
Myrrhe.
Aloë.

Sagapen.

Kamfer.
Muskus.
Gom anime.

caranne.

Benzoën.
Gom Elemi.

Maftik.

Tacamahak.
Zandrak.

Pik.

VIII. Bituminosa. A ardharstagtige
Geneesmiddelen.

Pitroleum. Steenölie.

Succinum. Brandfteen.

Ambra. Amber.
Afphaltum. Jodenlym.
Lithantraces. Steenkolen.

Sulpbur. Zwavel.

IX. Balsamica. Balzemagtige
Geneesmiddelen

Balfamus de copaïva.
1 Wondbalzem.

peruvianus. Balzem uit Peru.

Batfa»



Vrange Geneesmiddelen.

Balfamus tolutanus.

Opobalfamum.

Styrax liquida.

Terebintbina.

Colophonium.

Abies.

Pinus.

Balzem van Tolu.

Opobalzem.
Weke ftorax. «

Terpentyn.
Spiegelharft.

Denneboom.
Pynboom.

X. Austera. Vrange Geneesmiddelen.

Tormentilla.

Bijiorta.

Alcbymilla.

Prunella.

Equifetum.

Hermaria.

Plantago.

Vitis.

Myrthus.

Ouerci folia.

Sanguis draconis.

Lacca.

Terra japonica.

. Succus cotoneorum.

m
Cortex granaterum.

Flores Rofarum.

balauftiorum.

acacia.

Galla turcica.-

Agaricus.

Lycoperdon.

Vitriolwn.

Ainmen.

Saccbarum Satumi.

Acctum Litbargyrii.

D

Zevenblad.

Naterwortel.

Leeuwenvoet.
Brunelle.

Paardeftaart.

Duizendkoorn.
Weegbree.
Wyngaard.
Myrtebladen.

Eikebladen.

Drakebloed.

Gomlak.
Casjou.

Queezap.
Schors van granaatappe-

len.

Rozenbladen.

Bloeizds van granaten.

fleedoorn.

Turkfche galnoten.

Eikenzwam.
Bovift.

Koperrood.
Aluin.

Loodzuiker.

Zilverglitazyn.

XI. Aro.
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XI. Aromatica. Speceryagtige
Geneesmiddelen.

Mentha.

Melijfa.

Majorana.

Anethum.

Bafilicam.

Rosmarinus.

Saivia.

Thymus.

Serpillum.

Satureja.

Hyffopus.

Pulegiwn.

Betonica.

Angelica.

Jmperatoria.

Caryophyllata.

Enula.

Carlina.

Calamus.

Zedoaria.

Zingiber.

Galanga.

Levifticum.

Nardus indica.

Lavendula.

Chamomilla.

Anifum.

Cuminum.
Nigella.

Anethum.

Carvum.

JPetrofelinuin.

Apium.

Kruis en munt.
Melifle.

Marjolyn.

Dillekruid.

Bafilikom.

Rozemaryn.
Salie.

Thym.
Wilde thym.
Keulen.

Hyfop.
Polei.

Betonie.

Engelwortel.

Meefterwortel.

Nagelwortel.

Alantswortel.

Everwortel.

Kalmus.
Zedoarie.

Gengber.

Maagwortel.
Lavas.

Spikenard uit Indien.

Lavendel.

Kamillen.

Anys.
Komyn.
Narduszaad.

Dillezaad.

Witte komyn.
Peterzely.

Juffrouw Merkwortelen.
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Fozniculum.

Cardamomum.
Mach.
Caryophylli.

Nux mofchata.

Amomum.
Cubeba.

BacccB lauri.

jimiperi.

Lignurfi guajacum.
——— fantalum.—— rbodicum.

Agallochum.

Cinnamomum.
Flores cbeiri.

—— paralyfeos.— eupbrajia,
—— cyani.

Venkel.

Cardamom.
Foely.

Kruidnagelen.

Nootmuskaat.
Amomum.
Kubeben.
Laurierbeyen.

Jeneverbeyen.
Pokhout.
Zandelhout.

Rozehout.
Paradyshout.

Kaneel.

Gele violetten.

Sleutelbloemen.

Ogentrooft.

Blaauwe koornbloemen.

XII. Amara. Bittere Geneesmiddelen.

Abrotanum. •

Abfynthium.

Alliaria.

Scordhim.

Marrubium.

Ruta.

Carduus benediitus.

Onoperdum.

Trifolium fibrimcrn.

Tanacetum.

Centaareum.

Mlllefolhim.

Matricdria.

Cbamcedrys,

Chamapitis.

Averuit.

Alzem.
Knuflookkruid.

Waterlook.
Malrove.

Wynruit.
Gezegende diftel.

Wcgdiftel.

Waterdrieblad.

Wormkruid.
Duizendguldens kruid.

Duizendblad.

Moederkruid.
Bathengel.

Veldcypres.

D 4 Uva
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Uva urfi,

Lupulus.

Gentiana.-

Hedera terreflris.

Bilis.

Cortex peruvianus.

Berebeyen.
Hop.
Gentiaan.

Hondsdraf.
Gal.

Koortsbaft.

XIII. Saponacea. Zeepagtige
Geneesmiddelen.

Saponaria.

Cichoreum.

Taraxicum.

Fumaria.

Anagallis.

Mercurialis.

Parietaria.

Melilotus.

Cbcerefolium.

Becabunga.

Scrophularia.

Lactaca.

Daucus.

Rapa.

Portulaca.

Poma dulcia.

Mora.

Sempervivum.

Saccharum.

Mei
Sapo^

Zeepkruid.
Cichory.

Paardebloemen,
Aardrook.

Guichelheil.

Bingelkruid.

Glaskruid,

Meloten.

Kervel.

Bekeboom.
Klierkruid.

Zalade. •

Daukus.
Knollen.

Porcelyn.

Zoete appelen.

Moerbeyen.
Huislooic.

Zuiker.

Honing.
Zeep.

XIV. Acria. Scherpe Geneesmiddelen.

Arum.

Arthanita.
Kalfsvoet.

Varkensbrood.

Pim



Scherpe Geneesmiddelen.

Pimpinella.

Pyrethrum.

Scilla.

Amoracia.

Hellebonis albus.— niger.

Elleboraftrum.

Arnica.

Bryonia.

Afarurn.
Sinapi.

Marum.
Nicotiana.

Cochlearia.

Najlurtium.

Ranunculus.

Allium.

Colchicum.

Arifiolochia.

Cepa.

Thymelaea.

Eufula.

Piper.

Staphyfagria.

Seinen fabadilli.

Ricinus.

Fermentum panis.

Iris noftras.

Sabina.

Urtica.

Alwnen plumofum*

Chelidoniwn.

Illecebra.
'

Clematis.

Cantharidcs.

Pimpinel.

Bertram.

Zeeajuin.

Peperwortel.

Wit nieskruid.

Zwart nieskruid.

Baftaard nieskruid.

Valkruid.

Wilde wyngaard.
Mansoren.
Moftert.

Marum.
Tabak.
Lepelblad.

Kers.

Hanepoot.
Knuflook.

Tydelozen.
Holwortel.

Ajuin.

Kelderhals.

Kleine fpurge.

Peper.

Luiskruid.

Indifch luiszaad.

Wonderboom.
Zuurdeeg.
Lifch.

Zevenboom.
Brandnetel.

Pluimaluin.

Gouwe.
Muurpeper.
Toortskruid.

Spaanfche vliegen.

XV. Cau
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XV. Caustica. Bytende Geneesmiddelen.

Eupborbhim.

Calx viva.

Lapis caufticus.—— infernalis.

Butyrum Antimonii.

Alamen njlum.

Aerugo.
•

yariolum.

Mercurinsfuhlimatus.

praecipitatus albus

Mercarius dulcis.

Solutio mercurialis.

Olea aetherea.

Acida fojjïlia.

Alcalina meraca.

Euphorbium.
Ongeblufte kalk.

Gemeen bytend middel.

Helfche fceen.

Boter van fpiesglas.

Uitgebrande aluin.

Spaanfch groen.

Vitriool.

Bytende fublimaat.

Witte praecipitaat.

Rode praecipitaat.

Zoete kwik.

Ontbinding van kwikzil-

Fyne oliën (ver.

Minerale zuren.

Zuivere loogzouten.

XVI. Narcotica. Verdovende
Geneesmiddelen.

Opium.

Crocus.

Cicuta.

Sambucus.

Hyofcyamus.

Belladona.

Solanum.

Papaver.

Torna amoris.

Mandragora,

Heulzap.

Zaffraan.

Scheerling.

Vlier.

Bilzenkruid.

Belladona.

Nagtfchaduw.

Witte maankoppen.
Liefde appelen.

Mandragora.

XVII. Acida. Zure Geneesmiddelen.

Acetum. Azyn.
Tat.
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Tartarus.

Succus acetofae.

—— acetofellae.

—— Limonum.

Acidum vitrioli.

• nitri.

Wynfteen.
Zuringzap.

Zap van klaverzuring.

Limoenzap.
Vitrioolzuur.

Salpeterzuur.

Zuur van zeezout.

XVIII. Alcalina. Loogzoute
Geneesmiddelen. .

Sal tartari fixum.

Oleum tartari.

Nitrum fixum.

Liquor nitri fixi.

Cineres clavellati.

Vafte wynfteen.

Olie van wynfceen.
Vafte falpeter.

Vogt van vafte falpeter,

Potafch.

XIX. Salsa. Middelslagtige zoute
Geneesmiddelen.

Sal commune.
—— ammoniacum.

Nitrum.

Sal catharticum.

Borax.

Keukenzout.
Salammoniak.
Salpeter.

Bitter zout.

Borax.

XX. Spiritüosa. Geestrykk
Geneesmiddelen.

Spiritus vini. Wyngeeft.
•— aceti. Azyngeeft.—— falis ammoniaci. Geeft van falammoniak.— cornu cervi. hertshoorn.— dulcis mineralis.Zoete mineraalgeeft.

Spiritus Minderen. Geeft van Minclererus.

XXI. Oleo*
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XXI. Oleosa aetherea. Fyne olieagtige
Geneesmiddelen.

Oleum Terebinthinae. Terpentynölie.

Cinnamomi. Kaneelölie.—- Caryopyllorum. Nagelölie.—— Sabinae. Olie van zevenboom.—- Laurinum. Laurierölie.— Buxi. Buksboomölie.

XXII. Terrea. Aardagtige
Geneesmiddelen.

Lapides cancrorum.

Conchae.

Tefiae ovorum.

Corallia.

Margarithae.

Creta.

Ojleocalla.

Lapis calcarius.

Os faepiae.

OJfa calcimta.

Cryfiallus montana.

Vitrum.

Arena.

Gypfum.

'

Talcum.

Bolus armena.

Terra figillata.

Haematitis.

Rubrica fabrilis.

Lapis idlaminaris.

Flores zinci.

Tut ia.

Pompholyx,

Kreeftsögen. .

Schelpen.

Eyerfchalen.

Koraal.

Paarlen.

Kryt.

Beenlym.
Kalkfteen.

Zeefchuim.

Uitgebrande beenderen.

Bergkryftal.

Glas.

Zand.

Gips.

Talk.

Armenifche kley.

Gezegelde aarde.

Bloedzeen.

Rode aarde.

Klemeifteen.

Zinkus bloemen.
Oogniet.

Witniet.

Mini*
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Miniton. Menie.

Litbargyrium. Zilverglit.

Cerujfa. Lootwit.

XXIII. MetallïC'A. Metalagtigï
Geneesmiddelen.

Aurum. LrOUCl.

/ilf fTPtlf 11111
ft

Zjll V 1*1 .

Cuprum. Koper.
Stannicm. Tin.

Plumbum. Lood.
Ferrum. Yzer.

Mercurius. Kwikzilver.

Antimonium. Spiesglas.

Cinnabaris. Vermillioen.

Bismuthum. Bismuth.

Zincum. Zinkus.

Magnes. Zeilfteen.

ulrfenicum, Rottekruid.

Auripigmentum. Operment.

XXIV. Aquosa. Wateragtige
Geneesmiddelen.

Aqua calida.

-—- frigida.

mineralis.

Vinum.

Cerevijia.

Aqua calcis.

Warm water.

Koud water.

Mineraalwater.

Wyn.
Bier.

Kalkwater.

XXV. Deplentia. Ledigmakende
Middelen.

Vena fettio De aderlatin g.

Arte-
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Jrteriotome. Het openen der fl^gader.

HiryMnum applicatio. Het zetten van bloedzui-

• gers. • (ceren.

Scarificatio. Het infnydcn , of fcariil-

'Veficatoriwn. Het blaartrekkend mid-
del.

Fontïculus. De fontanel.

Setaceum. Een feton.

Caujlicum. Het bytend middel.

Incijio. De inïnyding.

Suftio. Het uitzuigen.

XXVI. Mechanica. Werktuigkun-
dige Middelen.

FriÜio. De vryving.

Embroche. . Het dropbad.

EleÜrifatio. Het elektriferen.

Düatatio. De verwyding.
Pentofcc applicatio. Het zetten van koppen.

Ligatura. Het verband.

Compreffio. De drukking.

Cauterium. Het branden;

Moxa. De Moxa.
Linteum carptum. Plukzel.

Charta. Papier^

Spongia marina. Spons.

Manipulatio. De behandeling.

Operatio. De operatie met fnyden-

de werktuigen.

EER.'
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Farinosa. Meelagïige
Geneesmiddelen.

T~"\e zaden der koorngewaflen en peulvrugten

JLJ' worden tot meel gemalen , eh dus in de

Apotheken, onder den naam van meelagtige Ge-
neesmiddelen, bewaard. Dit meel word by de Heel-

meefters tot verdelende droge f:ovingen gebruikt.

Doch dewy 1 de delen van dit meel veel te grofzyn

,

om zig in de zweetgaten van dc huid te kunnen
indringen, zo fchynt hunne gi'ootfte werking al-

leenlyk tot de oppervlakte van de huid zig uit te

ftrekken , die zy gefcadig droog houden door-

dien zy de uitwaafleming derzelve , als droge li-

chamen , na zig trekken. Aldus werkt het in dc

roo», die hare byzondere ziekte is, welke het

dikwyls geneeft. De zomtyds ontftekende fcherp-

te, die uit de ontftokene huid in deze ziekte uit-

dampt, neemt dit meel fchielyk na zig., zo dat

de fcherpte zig niet op de oppervlakte kan ver-

zamelen , nog dezelve wegëten, gelyk de plei-

fters zulks in de roos toelaten. Deze pynlyke
ontfleking van de huid kan niet wel andere mid-
delen, als dit werkeloos meel

,
verdragen, want

byna al de overige middelen vermeerderen hare

pyn.

Indien men nogthans dit meel wat warm maakt,
dan werkt het door zyne warmte dieper, cn fter-

ker, in de delen, daar 't op aangelegd word.
Men weet dat de warmte het bloed uitzet, en
verdunt, de vaten verzwakt en wyder maakt, en
• • de
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de beweging en affcheiding der uitwaaffeming

vermeerdert. Het warmgeinaakte fyne zand heeft,

in dit geval, dezelfde uitwerking als het meel, 't

geen egter zagter is dan het zand. Buiten deze
warmte kan dus het meel, in ontftekingen , die

diep onder de huid zyn , niets uit voeren. Der-
halve kan men hetzelve , als een zagt verdelend

middel, op alle eerftbeginnende gezwellen, die

zig wyd uitbreiden, aanleggen.

De jigtige opzwelling der handen en voeten
word door dit meel verminderd, het kan dezel-

ve niet terug dryven , en de jigtige pyn draagt

hetzelve gemaklyk. De wateragtige gezwellen

der voeten worden met dit meel niet zelden ge-

lukkig verdeeld en opgedroogd. ' Men kan dit

meel met water, melk, of andere vogten tot

pappen maken , waardoor deszelfs werking groot-

]yks vermeerderd word. Als deze meelagtige za-

den geheel zyn,gebruikt men dezelven zeer zelden.

Het meefte meel van deze koorngewaffen en
peulvrugten is reuk-, en fmaakloos, en en<*fy-

ne aarde , met flym verenigd , maakt het zamen-
ftellend gedeelte van 't zelve uit, alleenlyk met
dit onderfcheid , dat de aarde in het graan iets

fyner, doch in de peulvrugten grof is, het eer-

fte heeft dus meerder flym dan de laatfte, Men
kan hieruit ook hunne werking en helende krag«

ten, die ik aangetoond heb, opmaken.

De gebruiklykfte granen en peulvrugten, waar-

van het meel in de Heelkunde ° ebezigd word
,
zyn

de volgende:

L. Avena. N. Haver. H. Haber<

F. Avoine. E. Oats.

De vrugten van het koorngewas, dat haver

go
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genoemd word, zyn zonder reuk of fmaak. Het

meel dat hieruit bereid is, word met, of zonder,

zout in linne zakjes genaaid, warmgemaakt, en

als ene verdelende droge ftoving gebruikt. Men
kan dit meel, in melk en water gekookt, als een

voortreflyk verzagtend middel aanzien, dewyl het

op deze wyze zyne dunne en ligt doordringende

flym loslaat. Doch indien dit meel in andere

vogten tot ene pap gekookt word, dan neemt
het meer van derzeiver werking aan, By den

gemenen man is 't gebruiklyk , om de haver ge-

heel, zo als zy is, in zakjes te naayen, en over

de beflotene ongemakken heen te leggen, en de

heer Doétor Hafner getuigt, in zyne voortref-

lyke verhandeling over de waterzugt der gcvrig-

ten,dat hy 'er ene goede werking van heeft waar-

genomen.

L. Hordeum. N. Gerfl. H. Gerjlc.

F. Ofge. E. Barley.

De gerfl: is de vrugt van een koorngewas. Zy
heeft een meelagtigen fmaak, doch geen reuk.

Zy beftaat voornaamlyk uit een verzagtende , ver-

koelende flym. Men gebruikt het gerftemeel in

melk, of water, gekookt, uitwendig tot week-
makende en verkoelende pappen, die de verët-

tering in ontftekingen bevorderen. Het gerfte-

water word door het koken der gerit in water be-

reid, men pleeg het dikwyls, met honing ver-

mengden de holligheden van de borft, of buik,

in te fpuiten , wanneer 'er zig uitgeftort en.ge-

ronne bloed, of ook wel etter, in deze plaat-

zen ophoud, om dezelven te verdunnen, en te

zuiveren. Om een waterbad meer verzagtend te

maken, is men gewoon een zak met gerfl; ge°

vuld in het badwater te laten koken.
E L. Se-
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L. Secale. N. Rogge. H. Rocken.

F. Ségle. E. Rye.

Het zaad van dit koorngewas geeft het rogge-
jneel; met melk of water, tot ene pap gekookt,
word het als een weekmakend middel, dat de
verëttering in de phlegmonifche ontftekingen be-

vordert ,' byzonder aangeprezen ; het word fchie-

lyker zuur, en gaat eer tot gelling over, dan het

garftemeel, en het tarwemeel: het roggemeel met
honing gemengd word byzonder op de bloedvin-

nen , die anderzins moeilyk tot verëttering zyn
te brengen

, geroemd.

L. Triticum. N. Tarw. H. Weizen.

F. Froment. E. Wheat.

Het tarwemeel is kleefagtiger dan andere zoor-

ten van mee! , egter is het als dezelven zonder
reuk of fmaak. Dit meel word ook , droog en

warm gemaakt zynde, als een verdelend middel

op roosagtige
, jigtige , en zugtgezwellen gelegd.

De zemelen van de tarw bevatten in zig , be-

halve de baft, of fchel, der tarw, een gedeelte

van derzelver meelagtige ilof. Men laat de tar-

wezemelen wel in water afkoken, om 'er zig als

een verzagtend voetbad van te bedienen.

' L. Amylum N. Styfzel. H. St'drhnehl.

F. Amidon. E. White Starch.

Het fynfte witte meel , dat uit de tarw gehaald

,

en toebereid word , noemt men ftyfzel , die in

water ontbonden zynde, ene dikke , taaye , fmaak-

loze flym geefc. Deze flym kan als een verzag-

tend , omwindend middel gebruikt worden.
Maar
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Maar indien de ftyfzel tot een fyn poeder ge*

maakt word , dan is zy onder den naam van hair-

poeder bekend , deze trekt alle vogtigheden na

zig
,
deswegens is men gewoon dezelve op gerin-

ge fcherpten , of wegè'tingen van de huid te liroo-

yen , om dezelve te drogen. In dit geval maakt
zy op de huid een dunne korft, die de gevoelige

oppervlakte der huid zeer wel bedekt. In de

fmertende ontvellingen der kinderen word de-

zelve op de fchaamdelen en tuffchen de benen
geftrooid, daar zy veel verzagt. Doch deze zelf-

de witte korft verhindert de uitwaaiTeming , en
liet zweet; men moet derhalve met het hairpoe-

der niet ydere verzwering , die ene fcherpte uit-

werpt, opdrogen. Het is om die reden zomtyds
fchadelyk , als men de opene zere hoofden der

kinderen door hairpoeder droog maakt. De ge-

mene man is gewoon het hairpoeder met het bo-

venfte van de melk te mengen , en deze pap koud
over verbrandingen, als een verkoelend, ver-

zagtend , en helend middel , dat 'er't vuur uit-

haalt , te leggen.

L. Faba. N. Bonen. H. Bohnen.

F. Féve. E. The Beans.

De kernen dezer peulvrugt, die nog reuk, nog
fmaak hebben , bevatten een dik , taay , flymag-

tig zamenftellend deel. Men ftampt de bonen
tot een droog meel. Dit bonemeel dient tot ver-
deling en weekmaking van verfcheide gezwellen

,

als men het in droge omQagen, een weinig warm
gemaakt, aanlegt. Dit meel, met water, of
melk bevogtigd, houd men voor een kragtig mid-
del , om de huid te zuiveren , en glad te maken.
Het is zeker, dat men een vette vlek, met dit

E a jflym
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flymagtig meel , beter dan met enkel water , ont-

binden, en verdryven kan Ook word het over-

gehaalde water van de bloemen dezer peulvrugt

als een blanketzel, zeer geroemd, en het behoud
nog fteeds by de vrouwelyke kunne zyne onver-

diende goedkeuring.

L. Orobus. N. Wikken. H. Wieken*

F. Ers. E. The bitter Vetch.

De wikken zyn harde kernen, van enen bitte-

ren meelagtigen fmaak. De zaden behoren on-

der de peulvrugten , en men gebruikt het meel
daarvan, farina orobi, onder de weekmakende,
en uit hoofde van het bitter zamenftellend ge-

deelte, te gelyk onder de verdelende droge of

natte omllagen op de gezwellen van verfchillen-

de zoort, om dezelve te verdelen, week of ryp

te maken.

L. Lupinus. N. Vygbonen. H. Feigbohnen.

F. Lupins. E. The Lupines.

De witte vygbonen zyn het zaad ener peul-

vrugt, die een bitteren, meelagtigen fmaak heb-

ben , en zonder reuk zyn. Tot meel gebroken

zynde ,
fchryft men ze voor , als omllagen , die

verzagten en verdelen.

Zommigen gebruiken het meel ook om zyne

flymagtigheid onder de blanketzelwaters , en tot

de handpoeders; peukelagtige lieden zal het in-

zonderheid van dienftzyn, tot reiniging en ver-

dryving van den uitflag.

L. Lens. ' N. Linzen. H. Linfen.

F. Lentille. E. Lentils.

liet zaad van deze peulvrugt is meelagjg zon

der reuk, of fmaak. Droog geven zy een ver-

de-
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delend meel, met water gekookt laten zy hun
flym los , en maken een verzagtende pap uit.

L. Foenum gracum, N. Fenegriek. H. Boks-

hom. F. Senegré. E. Fenegreek.

Het zaad van fenegriek heeft een onaangena.

men fterken reuk, en een flymagtigen fmaak.

Men gebruikt het zaad uitwendig als een zeer

weekmakend en verdelend middel, met dit oog-

.merk heeft men het fyn gefloten onder den naam
van meel van fenegriek

, farim femmisfani graci.

Het word, met melk gekookt zynde, als een pap

warm op die gezwellen gelegd, die de week-,en
rypmaking , of de verdeling en pynftilling vor-

deren.

De flym, die uit het zaad van fenegriek ge-

perft word , kan men onder de weekmakende zal-

ven en pleifters doen , en men kan dezelve als

een fmeerzel op de verzwoorne randen der oog-
leden, tot verzagting en weekmaking, gebrui-

ken. Deze flym komt ook onder de oleum de 'mu-

cilaginibus , daar het voornaamlyk den reuk aan

geeft.

L. Linum. N. Vlas. H.-Flachs.

F. Lin. E. Flax.

't Zaad van het bekende gewas , dat men in me-
nigte inDuitfchland uit hoofde van het vlas plant,

heeft een oiieügtig meel tot zyne grondftof. In-

dien het lynzaad uitgeperft word, geeft het ene
taamlyke hoeveelheid olie, en als het met water
word gekookt , ene fterkc flym. Het uitwendig ge-

bruik der lynöüe word in de klafle der oüeagtige
middelen befchouwd. De ui! gekookte dikke flym

E 3 van
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van 't lynzaad is als een weekmakend middel on-
der anderen de hoofddof van het emplajtrum Dia-
cbyl. fimpl Men gebruikt ook het lynzaad gebro-
ken of gefloten , onder den tytel van Farina Semi>
nis lini menigvuldig in weekmakende pappen.
Dit olieagtig meel is het meeft verzagtend, ryp-
makend, en pynflillend middel. Ik heb het met
melk en het poeder van het fcheerlingkruid , als

ene pap op borflen , die half verhard , half ont-
floken, en half veretterd waren, uit alle midde-
len het belle bevonden. De pyn hield op, de
ontfteking ging gemaklyk tot verëttering over,'
en de reeds langdurige verhardingen der borft-

klieren verdeelden zig fchiclyk en gelukkig.
Het vlas in lynölie gekookt, word als een

weekmakend middel op de beknelde breuken, dat
de fpier-ring verflapt, aangeprezen. Deflymvan
J
t lynzaad word als een weekmakend fmeerzel te-

gen de verbranding geroemd.-

L. Amygdala. N. Amandelen. H. Mandein .
•

F. Amandes. E. Almonds.

De droge olieagtige kernen , die in de vrugt

van den amandelboom bevat zyn, worden tot

een grof poeder gefloten , en dan met water tot

een pap gemaakt zynde, op de ontfteking der

ogen, 'als een verkoelend, terugdryvend , en
verfterkend middel gelegd. De amandelkoeken
worden zeer gefchikt tot het wallenen gebruikt,

om dat zy het wafchwater een weinig flymagtig

maken, en men weet dat de flym gefchikter is

om de vette onreinigheden weg te nemen , dan
enkel water. Van den amandelolie, die

uit deze vrugt geperft word, zal ik op zyn plaats

handelen,

L. Lp
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L. Lycopodium. N. Wolfsklaanw. H.
Scblangenmoos. F. Pied de Loup.

E. Wolf-claw.

Het is een bvzonder zoort van mofch , die met
vele ranken flangswyze voortkruipt. Het is voor-

naemlyk beroemd, uit hoofde van het zeer zagt,

en fyn, geelagtig ftof , dat het uit zyne niervor-

mjge fpruitjes laat vallen. Dit ftof, dat men 't

Jemen lycopodii noemt , • is van gedaante als de
bloem van zwavel , en men gebruikt het meert

uitwendig voor de kinderen, tot een ftrooipoe-

der als ze fmertende ontvellingen hebben , en op
de klovende tepels der borften, die het opdroogt.

Men pryft het ook aan tegen de roos , en men
houd het lycopodium clavatum in de poolfche hair-

vlegt als een Jpecificum , indien men het hoofd

met een afkookzel daar van wafcht , en hetzelve

ook geftadig drinkt.

E 4 II. KLAS-
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mucilaginos a. slymagtige

Geneesmiddelen.

Aldus worden de geneesmiddelen genaamd , wel-
ker voorname zamenftellende delen een reuk,

en lmaakloze flym uitmaken. Tot deze Maffe be-

horen derhalve alle weekmakende planten , die in

water gekookt zynde, hetzelve enigzins kleefag-

tig maken. De flym van deze planten laat zig

flegts in water, doch nimmer in wyngeeft, zu-

ren , of oliën , ontbinden. ' Deze flymgevende
planten zyn enkel naar de trap van de taaiheid

harer flym, van elkander onderfcheiden.

De algemene kragten van deze planten zyn
weekmakende, en verzagtende,die de icherpte om-
winden. Men kan ze dus in water, of melk af-

koken; deze afkoozels worden als flymagtige,

weekmakende, en verzagtende middelen, op ont-

ftekende en verharde gezwellen , om de ontbin-

ding, of de verëttering te bevorderen
,
gebezigd.

Men kan ook de flym uit deze planten laten pers-

fen , en dezelve als een verzagtend middel op
oogöntftekingen gebruiken. Of in delen, daar

de natuurlyke flym ontbreekt, kan men deze kun-

ftige in de plaats Hellen, als in de keel, in de

pisbuis , en in de moederfchede ; in de ogen en
oren word dikwyls de flym ingefpoten, of opge-

legd , wanneer die delen door fcherpte , of droog-

te gekweld worden. Deze delen verdragen geen
vet, of olie, maar zy kunnen de flym gemaklyk
velen. De flym is ook gefchikter, dan de vet-

tigheden, op de verhardingen.
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Indien men deze flymagtige planten tot poeder

ftoot, en dan in melk kookt, verkrygt men een

zeer weekmakende pap, die veel flymagtiger is,

en dus meer verzagtend , dan de blote afkook-

zels.

L. Althaea. ' Af. Heemft. H. Eibifch.

F. Guimauve. E. Marfh mallow.

De ganfche plant is fmaakloos en zonder reuk.

De bladen worden onder de vyf verzagtende krui-

den in de Apotheken geteld. De wortel bevat

nog meerder flym, dan de bladen, uit een once
heemftwor'telen kan men zes dragmen flym be-

komen. De bladen , en wortelen , in water of
melk gekookt, kunnen als een verzagtende fto-

ving, of pap, op ontftokene gezwellen, verhar-

dingen , droge of fcherpe oogöntftekingen , pyn-
lyke zweren, en andere ongemakken, als een
verzagtend en pynftillend middel , dat de fcherp-

te omwind, en de verëttering gemaklyk maakt,
gebruikt worden.

Uit de gekookte, en vervolgens uitgepcrfte

wortelen bereid men de heemftflym (Mucilago

althaea'), en de heemftzalf (Unguentum althaea).

L. Malva. N, Maluwe. H. Pappeln.

F. Mauve. E. Mallow.

De bladen , bloemen , en zaden van deze ver-

zagtende plant zyn by de Heelkundigen in gebruik.

De bladen zyn zeer week, zonder reuk, en heb-
ben enen flymagtigen fmaak, men gebruikt ze
voornaamlyk in pappen , tot weekmaking der ge-
zwellen, die in verzwering zullen overgaan. Men
maakt 'cr ene byzondere verzagtende zalf van.
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als men het krui 1 in boter afkookt, deze maluw-
zalf word dikwyls in klyfteren gebruikt, zy is ook
dienftig tegen de gezwellen der blinde ftekende
gulde aderen.

L. Ferbafcum. N. Wolkruid. H.Wolkraut.
F. Bouillon blanc. E. Mothmullein.

Deze plant, die aan de wegen en hagen in me-
nigte gevonden word, is geheel met zagte wol-
agtige bladen bezet , en brengt in July lange fpic,

zen vol gele bloemen voort. De fmaak ontdekt
ons ene klevende flymagtige eigenfehap in dezel-
ve, waarom de bladen en bloemen van het wol-
kruid als verzagtende middelen worden aangepre-
zen. Tegen de pyn der gulde aderen, en de uit-

zakking van den endeldarm, indien dezelve ont-
ftoken is, worden de bladen en bloemen in melk
gekookt , in pappen en klyfleren gebruikt. Hun-
ne voorname werking is verzagtend en pynftil-

lcnd
;
zommigen vermoeden een verdovend be-

ginzel in de bloemen van het wolkruid.

L. Symphytum. N. Smeerwortel. H. Wall-

wurzeL F. Grande Confoude.

E. Great Confrey.

De grote fmeerwortel, die ook Confolida ma-

jor by de kruidkundigen genoemd word, heeft

een flymerigen zoetagtigen fmaak. Juift deze za-

mentrekkende flym, die zy zo ryklykbedt, toont
aan , dat zy niet in de weekmakende klalTe der

flymagtige geneesmiddelen behore,maar dat men
dezelve in de zamentrek kende klafle moet ver-

wyzen. Men raad dezelve in wynagtige ftovin-

gen op zuivere verzweringen en wonden te leg-

gen ; als wanneer zy de heling zeer bevordert.

Meii
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Men legt ze tot een pap gekookt over de gebro-

ken beenderen, in welker heling zy voor een by-

zonder middel gehouden word. Om deze reden

is zy van zommige fchryvers Beimvell genoemd.

Van een uitftekenden dienft is de zamenkleven-

de flym, uit hoofde van hare aantrekkende kragt,

in de hegtpleiiïers , in pleifters voor beenbreu-

ken en andere breuken. Met boter tot ene zalf

gekookt, kan zy tegen den al te Herken vloed

der gulde aderen gebruikt worden. Men moet

ze nogtans niet in de ontfteking van de keel ge-

bruiken; want de wyn, waarin men deze wor-

tel enige tyd geweekt heeft, trekt de keel na be-

neden derwyze te zamen, dat men gevaar loopt

van te Hikken.

L.Lilium album. N. Witte Lelie. H.Weisfe-,

lilien. F. Lis blanc. E. White Lilly.

De wortel heeft een fiymagtigen fmaak, en is

zonder reuk, doch de bloembladen hebben een

aangename reuk, die in 't koken fchielyk ver-

vliegt: Dewyl dus enkel het flymagtig zamen-
ft'ellend gedeelte overblyft , moet men dezelven

in pappen ,. even als de gekookte wortelen der

leliën , alleenlyk voor een verzagtend flymagtig

middel houden. Men heeft tot nog toe geen we-
zenlyke olie (oleum ejfemiale) uit deze bloemen
kunnen halen, zy delen egter haar ruikend za-

menftellend gedeelte aan de uitgeperfte oliën me-
de, indien zy 'er op gegoten worden. Zy laten

ook dit gedeelte in de deftiUatie zo wel met wa-
ter als met geeft overgaan. Het geftookte lelie-

water word van den gcmenen man als een blan-

ketzelwater zeer geacht, en tegen de zomervlek-
ken aangeprezen, en 't is ene zekere proef, dac

• mors-
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morsfige aangezigten van het leliewater even zo
wit worden, als van bronwater, wanneer zy zig
daarmede walchen. De gekookte en getrokke
lclieölie word tot de weekmakende zalven enplei-
fters in menigte gebruikt.

L. Branca urfina. N. Berenklaauw. H. Barn-
klau. F. Branche urjine. E.Beersbreech.

Deze plant is mede zonder reuk of fmaak. Zy
bevat een grovere flym dan de heemftwortel

,

derzeh er gebruik is in de heelkunde ook veel
zeldzamer, alhoewel hare weekmakende heelkrag-
ten met &z vorige planten overeenkomen. Te
onregt menen zommigtn dat men zig van de Sphon-

dilium, in plaats van de' berenklaauw , bedienen
kan , zo als de beroemde Hoogleeraar Cranz heeft

aangemerkt.

L. Carica. N. Vygen. H. Feigen.

F. Figues. E. Figgs.

Deze zyn boomvrugten. Zy hebben enen zoe-

ten doch flymagtigen fmaak , men is gewoon de-

zelven, in melk gekookt, op de ontitekingen

van 't tandvleefch te leggen, als 'er gene verde-

ling der ontfte!:ing te hopen is, zy verzagten,

zyn weekmakend, en bevorderen de verëttering.

De melk , daar vygen in gekookt zyn , is een aan-

gename, weekmakende, en bevogtigende gor-

geldrank.

Het vleefch der gedroogde vygen word zom-
tyds, als de ba/is, met moftert en azyn tot mos-
tertpleilters gekneed. In 't Hannov. Magazyn i~66.

worden de bladen van de vygenboom, als ze vol

zyn van zappen , tot het uitroeyen der vratten

asin
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aan de handen, en in 't aangezigt, voorgefla-

gen. Men moet ze in een ftene mortier klein

floten, en vervolgens het zap door een linnen

doek perffen. Het uitgeperfte zap bewaart men
wel in een glas , waarin 't een jaar kan gehouden

worden. In een voorkomend geval beftrykt men
de vratten, door middel van een pinceel, des

morgens en 's avonds met dit zap, inzonderheid

aan derzelver onderfte gedeelte. Het deel , waar-

aan de vratten zitten, moet vooraf zuiver afge^

wafchen worden. In korte tyd, wil men, dat

de vratten op deze wyze geheel zullen verdwy-

nen.

• L. Sarfaparilla. N. Zarzaparil. H.
Sarfaparilla. F. Liferon epinmx.

E. Sharpe Jmilax.

De wortel der zarzaparil is zonder reuk, en
heeft een aard-, en flymagtigen fmaak. Door de
fcheikuixlige ontbinding heeft men een flymagti-

ge gom, en een zeer zwakke bitteragtige harft

,

in deze wortel gevonden. De Geneeskundigen
der vroegere tyden hebben deze wortel reeds voor
een Specificum tegen de venusziekte gehouden. De
Heer William Fordyce heeft voornaamlyk de
heelkragt van dit geneesmiddel in venerifche on-
gemakken onderzogt, en daaromtrent de volgen-
de waarnemingen aangetekend : De zarzaparil

verzagt doorgaans de venerifche hoofdpyn, en
de pynen die 's nagts verheffen. In uitgeteerde
en teeringagtige lichamen brengt zy het beft de
eetluft, het vleefch, de gedaante, de kleur, en
de levendigheid, weder. In oude venerifche ver-
zweringen, en gezwellen, verhaal! zy de heling,
indien men de lyders te gelyk kwikzilver laat ge-

» brui-
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bruiken , doch zonder behulp van het kwikzilver

voert men met de zarzaparil weinig uit; en wan-

neer men dé genezing met de zarzaparil alleen

,

zonder kwikzilver ondernomen hacit
,
zyn de daar-

door genezene toevallen door de tyd weder op
nieuw te voorfchyn gekomen. Maar dit is de

voornaamfte deugd der zarzaparil, datzy dikwyls

in die gevallen dienft doet, daar het kwikzilver

alleen de ziekte niet geheel heeft kunnen gene-

zen , en daarom heeft de Heer F. die beroemde
engelfche Heelmeefter , het fterk afkookzel van

de wortel der zarzaparil, in de verouderde ve-

nusziekten, zo kragtig bevonden, en wel in zul-

ke uitgeteerde perlbnen,die het kwikzilver niet

meer konnen verdragen. Ik heb zeer dikwyls

deze aanmerkingen van dien Engelfchen Heel-

meefter geheel billyk bevonden. De zarzaparil-

drank word op de volgende wyze bereid. Op
drie oneen van de wortel der zarzaparil giet men
vier pond rivierwater, en men laat het in een o-

pen vat, tot omtrent op drie pond, tot een fter-

ken drank verkoken. Om het voor den fmaak

aangenaam te maken , kan men 'er wat zoethout-

wortel bydoen. Deze hoeveelheid word in den

tyd van vierentwintig uren warm,ofkoud , ingeno-

men. De drank moet telkens om den anderen

dag verfch gemaakt worden , om dat hy ander*

bederft. De drank van de zarzaparil is kragti-

ger, en niet zo verhittend, als de drank van 't

pokhout. Men kan met den drank van de zar-

zaparil de verzweringen in de keel, in de neus,

in de ogen, en aan de fchaamdelen, enige malen

daags laten afwafchen. Ik laat dan in een pond

van den drank een weinig gomagtig kwikzilver

ontbinden.

L Pa.



Geneesmiddelen. 79

L. Panis. N. Brood. H. Brod.

F. Du pain. E. Bread.

Het binnenfte van 't brood, de kruim (mica

panis) word dikwyls als de ba/is der pappen ge*

bruikt, wanneer men naamlyl; het brood met het

een of ander tot een pap kookt en weekt. De
witte broodkruim in melk gekookt is een week-
makende bafis. De broodkruim in azynwater vog-

tig gemaakt is ene verdelende pap , en als dezel-

ve in koud water geweekt 'is , die men dikwyls op

de oogöntfteking legt , is zy een bekende oogpap

tegen dezelve.

Het Emplajlrum de crufla panis is ene verfter--

kende maagpleifter.

L. Semen Cydoniorum. N. Qtieepitten.

H. Ouhtenkern. F. Grains de Coin.

E. Seed of Ouinces.

De zaden derQueë'n bevatten in zig ene grote

hoeveelheid van reuk, en fmaakloze flym, diezy

aan de wateragtige vogten mededelen. Een on-

ce zaad maakt drie pond water zo dik en kleverig

als 't wit van een ey. Men gebruikt deze flym,

in geftookte wateren ontbonden , in menigte in

oog-, en mondziektens; men bedient zig van de-

zelve uitwendig tegen de droge oogöntfteking

,

tegen de ontvellingen der ogen, halszweren

,

kwade tepela der borft% der moederfchede, enz.,

daar het allecnlyk nodig is te verkoelen , te ver-

zagten , te omwinden , en te helen ; zo ook wan-
neer de huid van hare opperhuid , door verbran-
ding, of blaartrekkende pleiftcrs, ontbloot en
pynlyk is , doet deze flym een merkelyken dienft.

» L. Se.
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L. Semen Pfyllii. N. Zaad van Vlooi-

kruid. H. Flohfaamen. F. Herbe
aux puces. E.Flee-feed.

De zaden van het vlooikruid zyn klein , en van
gedaante na een vlooi gelykende, van waar de
duitfche naam dezer plant ontftaan is, buiten de
zaden is 'er niets van by de Geneeskundigen in

gebruik. De zaden hebben een walglyken, kle-

verigen fmaak. Als zy in water gekookt wor-
den, geven ze een aanmerklyke hoeveelheid flym,

die, gelyk als de flym der Queepitten, tegen de

.
droogte der ogen , der tong , en van de keel

,
op

zig zelve, of met zoete zappen vermengd, kan
gebruikt worden; zy word ook zomtyds in ver.

zagtende klyfteren gegeven.

III. KLAS-
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Oleosa. Olieagtige
Geneesmiddelen.

De geneesmiddelen , die een vetten olie tot

hun voornaam zamenfteliend gedeelte heb-

ben, worden olieagtige genoemd Dan wanneer
de zaden . en vrugten, van enige planten, als welke
hoofdzaaklyk dezen olie in zig bevatten , of onbe-
reid , of na datze wat warm gemaakt zyn, geperft

worden, geven dezelven een zodanigen vetten olie,

die- de volgende eigenfchappen heeft: Een aange-

namen en lchier zoetagtigen frhaak , die zonder
enige fcherptc is, en even zo weinig kan men
enige reuk in dezelve waarnemen; indien deze
oliën aan de warmte worden bkotgefteld , dan
worden zy fcherp en ranzig. Zy laten zig niet

met water overhalen, behalve als men de/.elve

dikwüs met kalk deftilleert. Zy ontbinden de
zwavel , en het lood; het water, 'of de geeft van
wyn kan dezelyen niet ontbinden, doch van cle

loogzouten worden zy fchielyk ontbonden, en in

zepen veranderd. Met zure zouten vermengd
zynde , geven zy ,naar de verfchillende evenredig-

heid van 't zurezout, of was, of vet, of fmeer.

Men vind de vette oliën in 't ryk der dieren

,

en der planten.

Deze oliën hebben het vermogen van de ve-

zelen der vafte delen week en flap te maken. De
ftyfheid der vafte delen, en "hunne krampagtige
zamentrekkingen, zyn de ongemakken, die de-

ze oliën het beft genezen. Doordien zy deicherp-

F te
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te omwinden, en de zenuwen, die van hare
flym, of opperhuid ontbloot zyn , tegen de wer-
king der lugt bedekken en b'efchermen

, geven
zy dikwyls in wonden , kloven , en verzweringen,
ene verzagting.

Om dat de oliën dunner en vlocibarer zyn,
dan de vette middelen der volgende klaffe , zo
dringen zy gemaklyker en dieper in de poren van
de huid , en van de onderliggende delen , en dus

kunnen zy ook de dieper gelegene delen meer en
beter weekmaken , dan de vetten , en het fmeer,

die dikker zyn.

Doch zyn de vette middelen fchaadlyk in alle

ontftekingen, die men nog ontbinden kan, in-

zonderheid in de roos , daar ze dikwyls het vuur
veroorzaken. In boosaartige gezwellen, die. 'er

dikwyls kankeragtig door worden. In zuivere

wonden , en verzweringen , daar zy ene aanhou-

dende verëttering , en vervuild vleefch maken ,

en dus de heling verhinderen. Eindelyk in on-

gemakken , die uit ene verflapping der vafte de-

len ontftaan , zo ais de uitzakkingen , de breu-

ken, enz.

De gekookte, en getrokke oliën zyn ook ge-

mene oliën, die zeer weinig van de bygemengde
kruiden bevatten , ik zal van de gebruiklyfle de-

zer oliën in het Dispenfatorium Cbirurgicwn mel-

ding maken.

L. Oleum amygdalinum. N. Amandelolie.

H. Mandelöl. F. Huile d'amande. E.
OU of almonds.

De beide zoorten'van amandelen, de zoete zo

wel als de bittere , verfchaffen by het uitperflen

ene grote hoeveelheid van olie, die nog reuk,
nog
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nog byzondere fmaak heeft. Zelfs de olie , die

uit. de bittere amandelen geperft word , is

zoetagtig, of fmaakloos , even als die»men uit de

zoete amandelen bekomt. De algemene kragten

van deze oliën beftaan daarin , dat ze de vafte

delen gedwee, en flap maken, weshalve zy,in

de fpanningen en verftyvingen der banden ,
(pie-

ren, en gevrigten, veel dienft doen.

De olie der bittere amandelen tot enige drop-

pels in de gehoorbuis gebragt, word van velen

tegen de doofheid voorgefchreven
,
nogthans kan

het alleen in zodanig ene van dienft zyn , die

door het verharde oorfmeer veröorzaakt word.
Men fpuit ook wel de zoete amandelolie in de
pisbuis , tegen de fcherpte der pis.

Doch in alle gevallen, daar hy op zig zelve,

of in zamengeftelde geneesmiddelen , gebruikt

word, moet men wel acht geven, dat hy goed
en verfch zy, want als hy oud en bedorven is

word hy ranzig, bitter, vrang, en fcherp, en
kan ongelyk meer kwaad doen , dan men zig van
den goeden olie, voordeel kan beloven. Zelfs uit-

wendig veroorzaakt de ranzige amandelolie ene
ontfteking, en verhindert de genezing der zui-

verfte verzweringen. De zoete amandelolie word
veel fchielyker ranzig dan andere oliën.

Door de amandelolie laten zig de harften , en
de camfer, ontbinden, en dus gefchikt in zal-

ven , en pleifters brengen.

L. Oleum lint. N. Lynölie. H. Leinol.

F. Huik de lin.. E. Line-feed-oil.

Het lynzaad, als 't geperft word, geeft ene
aanmerkelyke hoeveelheid van olie , die zagt,

zonder reuk , en zonder fmaak is. Hy komt om
zyne weekmakende kragt in vele pleifters en zal-

• F a ven:
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ven: als het oogmerk om te verzagten, week
te maken ,te verflappen, etter te maken, vogtige
en glibberige plaatzen te maken. Dus heeft men
denzelven dikwyls in den endeldarm , de pisbuis,

en in de moederfchede ingefpoten , wanneer de-

ze plaatzen pynlyk, droog, ontveld, met fteen

bezet, enz. waren. Hy word niet zo fchielyk

ranzig als de amandelolie.

L. Oleum oUvtfrum. N. Olyf'ölie. H.
Banmol. F. Huik d'olive. E. OU

of olives.

Is een olie , die uit de zuiverfte olyven geperft

word ., van een zagte reuk en fmaak , zo lang hy
verfeh blyft, die 'er als klaar water moet uit-

zien, en niet veel van den amandelolie ver-

fchilt. Men gebruikt hem uitwendig als een ver*

zagtend , weekmakend, verflappend middel, daar

het nodig is de delen buigzaam te maken. Hy is

om die reden onder vele zalven en pleifters.

In Engeland heeft een Slangevanger een olyf-

ölie, als een'Specificum tegen de werkingen van het

vergift der flangen ,
opgegeven, indien mén met

den olie de gebetene wond befmeert , en dan ook e-

nige lepels vol olie inwendig laat gebruiken;doch de

proeven , die hieromtrent te Parys genomen wier-

den , zyn zeer twyfelagtig voor het middel uit-

gevallen. Want 'er zyn, zo welmenfchen, als

beeften , onder 't gebruik van dezen olie geftor-

ven , anderen zyn zonder deszelfs gebruik 'ervan

opgekomen. Een zekerer tegengift tegen het

flangegift is het kwikzilver. Zie in deszelfs af-

deling.
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JL, Öleum palmae. N. palmolie. H.
Palm 'ól. F. Huik de palme.

E. Palm-oil.

Deze is een dikagtige olie, die uit de kernen

van de vrugten des palmbooms geperft word

,

hy is goudgeel , en zo dik als boter. Als hy

nog verfch is, ruikt hy na violen, en fmaakt

zoetagtig. Zommigen pryzen hem by uitnemend-

heid tegen de pyn in de leden , doch hy word in

de hedendaagfche Praktyk niet veel gebruikt.

L. Oleum cerae. N. V/asolk. H.
Wachsül. F. Huik de cire.

E. Wax-oil.

Wanneer de was , met zand vermengd , word
overgehaald , bekomt men daarvan een olie , die

in de koude als boter word, doch die door het

dikwyls overhalen dun en vloeibaar gemaakt
kan worden. Deze olie is zeer doordringend ,

maar fcherp, nadien hy brandig is. Men pryft

hem nogthans fterk tegen wonden van zenuwag-
tige delen , kwade tepels, gefpronge lippen,' te-

gen de winterbuilen, kloven in vingers en han-

den , die door de koude veroorzaakt worden,
zo ook tegen zamengetrokke fpieren en banden.

De boter van was is niet zo fcherp als de was-

ölie. Uit zeftien oneen was zyn vierdehalf once
olie gekomen.

F 3 U
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L. Olcum ovorum. N. Eyerölie. IJ.

Eyercl. F. Huik d'oeuf.

E. OU of eggs.

Deze is een geclagtige, dikke olie, die men
uit de dooijers van hard gekookte eyeren maakt,

men rooft de cyerdooijers zo lang in ene pan,

tot dat zy hunnen olie beginnen uit te zweten

,

dan doet men ze in een zak , en perft ze uit.

Het is een zeer zagte olie , en word inzonder-

heid tegen gefprongenc tepels
,
korftige verzwe-

ringen, en dergelyken meer, aangeraden.

IV.,'KLASc



J V. KLASSE.
. Pinguia. Vette Genees-

middelen.

De olieagtige geneesmiddelen, die ene meer-
dere dikte hebben dan de oliën, worden

vette middelen genoemd. Dan in hunne overi-

ge eigenfchappen komen zy volkomen met de
zo even befchouwde vette oliën overeen.

De vette geneesmiddelen zyn in 't algemeen
van driederly zoort ; enige zyn taamlyk week,
en byna van ene vloeibare dikte, deze worden
fmeer genoemd. Andere" zyn nog wel week,
maar van een vaftere dikte, die eigenlyk vetten

genoemd worden. Andere daarentegen, zyn hard,
en laten zig bezwaarlyk fineren , deze noemt
men ongel , of talk

, fevum.

Alle deze zoorten van vet zyn nogthans in hun-
ne zamenftellende. delen volkomen overëenkom-
ftig. Een zagte olie is hunne bnfis , de verfchil-

lende hoeveelheid der bygemengde zuren , en
aarde , maakt het onderfcheid tuiTchen fmeer

,

vet, en talk.

Zy worden in het ryk der planten , doch voor-

naamlyk in dat der dieren gevonden. Zy laten

zig in water, nog in wyngeeft ontbinden, maar
als men ze met loogzouten vermengt , dan wor-
den het zepen , en dus kunnen zy in water ont-

bonden worden , verfch zynde hebben ze enen
zoeten vetten fmaak , maar oud , of in de warm-
te gebragt zynde, worden ze ranzig.

De werkingen der vette middelen zyn de vol*

gende : Zy maken de vezelen week, en verflap-

F 4 pen
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pen dezelven , daarom doenzy den mecftcn dicnft

op vei ftyfde banden
,
gevrigten , fpieren

, pe-

zen , zenuwen , en op de verëelde huid ; om dat zy
de zenuwen, die van hare natuurlyke fiym, of
opperhuid , ontbloot zyn , bedekken en om-
winden , bevorderen zy in de kloven der lippen,

borft - tepels , en dergelyken, de verzagting en
genezing. Zy kunnen de werking der lugt, dia

alles droog maakt, en de vaten zamentrekt , van
de wonden en verzweringen afweren, daarom wor-
den de wonden en verzweringen, die men tot etter-

making wil brengen, met vette zalven belegd,

welke voornaamlyk uitvetten met balzemen ver-

mengd beftaan. Deze zelfde zalven , indien ze

veel balzem bevatten
,

zyn goede wondmidde-
len , doch als zy te veel vet hebben , maken ze

de vaten der wonden te week, en dan worden
deze fpekagtig, vervuild, en geheel mét wild

vleefch bezet. Dit zelfde heeft ook plaats , wan-
neer de vetten der reeds verouderde wondzil-

ven fcherp en ranzig worden. Hierdoor worden
de meefte wonden en verzweringen onzuiver,

en hare genezing word geheel verhin Jcrd. Een
dergelyk nadeel doen de vette middelen in ont-

flekinggezwellen , want dewyl zy de vaten der

xjitwaaileming verftoppen , zo is 't zeer natuur-

lykj dat zy in die gevallen niet gebruikt moeten
worden , daar door die vaten der huid ene af-

fcheiding moet gefchieden , daarom zyn zy in de

roos, en in alle gezwellen, die ene fcherpte in

zig ophouden, ten uiterfte fchaadlyk, immers
door de teruggehoudene fcherpte vermeerdert

de ontfteking, en de gevolgen daarvan zyn liet

koudvuur, of ene kwaadaartige verëttering, en

wegvretende verzwering.

t)e verhardingen , die reeds wat oud gewor-

den
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den zyn, kunnen mede door de vette middelen

niet meer weekgemaakt , nog verdeeld worden.

Ik heb dikwyls gezien , dat de goedaartigfte

fcirrhi , door de eenvoudigfle en zagtfle zalven

en pleiflers, rood, pynlyk en ontfloken wier-

den , kort daarna gingen zy in de kanker

over. Doch de verharde winterbuilen , het

zy dat ze verzworen , of nog gefloten zyn , wor-
den door de vette middelen zeer wel genezen.

De etterbuilen kan men door deze middelen ge-

maklyk doen openbreken. De oniflekinggezwel-

len, die niet verdeeld kunnen worden, zyn de

eigenlyke ongemakken die vette middelen vor-

deren, alleenlyk de roos hiervan uitgezonderd,

want deze gaat door vette middelen zelden in

ene goede , maar meeflal in ene verflikkende

verëttering over. In ontblote pezen , banden,

en beenderen zyn vette middelen ook zelden

dienflig, want volgens de aanmerkingen van den
beroemden Martini worden deze delen van de
opgelegde vette zalven zwart, fponsagtig, aan-

doenlyk, en eindelyk pynlyk, oflchoon deze de-

len in hunnen gezonden flaat ongevoelig zyn.

L. Sevurri cervirium. N. Hertevet. H.
Hirf:hinf'Mitt. F. Graijfe de cerf,

E. Harts-fat.

Het hertevet word uit het vetvlies van dit

dier door het uitkoken bereid, het is van ene
zeer harde confidentie. Alhoewel de kragten
van dit vet alleen weekmakende , de poren flop-

pende, en verzagtende zyn, zo pryfl men het
nogthans als iets byzonders tegen de verzworene,
zowel als tegen de nog geflotene winterbuilender

handen of voeten. Ik heb met ene zalf vanher-

• F 5 te.
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tevet en laurierölie zeer vele dergelyke winter-
builen genezen.

L. Sevum bovinum. N. OJfevet. H. Rind.
mfchlitt. F. Graijfe de boeuf.

E. Bullocks-fat.

Het osfevet word, even als het hertevet, door
dc uitkoking bereid, en is even als het zelve zon-
der reuk en fmaak , en heeft flegts weekmaken-
de geneeskragten , weshalve men het tot week-
makende zalven en pleifters als den voornamen
grondflag gebruikt.

L. Sevum vervecinum. N. Weervet. H.
Schopfinfchlitt. F. Graisfe de mouton.

E. Weathers-fat.

Het vet dat men door het uitkoken van 't vet-

vlics der fchapen bekomt , word aidus genaamd.
Het is zo wel ten aanzien van de diiue, als de
heelkragten, aan het osfevet volkomen gelyk,.
men kan het dus even als 't andere tot weekma-
kende pleifters en zalven gebruiken.

L. Sevum hircinum. N. Bokke - talk. H.
Bockfnfchlitt. F: Graisfe de bouc.

E. Goats-fat.

Men haalt de bokketalk, even als de andere

reeds befchrevene vetten, door het koken uit

het vet der bokken. Zy heeft ene weekmaken-

de, verzagtende, en verflappende kragt: in zal-

ven en pleifters , die weekmakend moeten zyn

,

is het dus een goed middel.

L. Axun-
Cr.
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L. Axungia porcina. N. Varkensreuzel.

H. Schweinfett. F. Graisfe deporc.

E. Hogs-fat.

Al het uitgekookte vet der dieren word fmeer

,

of .Axungia genoemd, het is dunner dan de on-

gel , of Sevum. Door de Arabiers wierden reeds

velerly vetten in de praktyk der Heelkunde in-

gevoerd, en aangeprezen, als of dezelven by-

zondere kragten bezaten ; en men vind nog in

het Wurtenburgfche Difpenfatorium 28 verfchil-

lende zoorten van vet, die in den Apotheek
moeten bewaard worden. Doch als men flegts

het varkensvet, het fchapevet, en het daflevet

behoud , dan heeft men vette middelen genoeg;
ik zou deze ook alleenlyk aangehaald hebben ,

en zy zouden ons ook volkomen voldoen ,
als

niet zommige kwakzalveragtige Heelmeefters zo
veel geheimen in enige vetten vermoedden. Im-
mers hebben alle vetten ene weekmakende ei-

genfchap , om dat ze alle delen, 'daar ze op wor-
den aangelegd

,
verflappen. Deze werkingen

,

met derzelver gevolgen , kan men zig in een
groter , of kleiner trap , van de vetten van yder
zoort beloven.

De reuzel , die uit het varkensvet gefmolten
word , noemt men gezuiverde varkensreuzel

,

deze is het gewoonlykfte vet, dat men tot de
weefte zalven en pleifters gebruikt.

L. J.
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L. Axungia anferina. N. Ganzevet.

H. Ganfefchmalz. F. Graiffe d'oye.

. E. The fat of geefe.

Het uitgezoden ganzevet word van velen als

een verzagtend middel op de borft gefineerd,

om een zinking te verdryven, Rotario geeft

het ganzevet voor een zeker middel tegen de
zinking uit, indien het met wat levendig kwik-

zilver vermengd over de borft word gefineerd.

L. Axungia gallinacea. N. Hoendervet.

H. Hünerfchmalz. F. Graiffe de

poule. E. Hensfat.

Het uitgekookte vet der hoenderen word van
Aegineta en Forestus als een fpecificum , in het

moeilyk doorbreken der tanden, om het tand-

vleefch week te maken
,
aangeraden. Doch al-

leen om die reden, om dat het deze kragt bezit,

heeft het gene byzondere kragt tegen dit onge-

mak ; want alle- vetten doen dit , als zy maar
verfch en niet ranzig zyn. Het zagt en langdu-

rig vryven daaglyks, doet het meefte ter zaak,

en de verfche boter is 'er het bekvvaamfte vette

middel toe.

L. Axungia leporina. N. Hazevet.

H. Haafenfchmalz. F. Graiffe de

lievre. E. Hares-fat.

Men geeft voor dat het ene byzondere kragt

heeft, om de fplinters , die men zig in de vin-

gers geftoken heeft, uit te trekken, als men 't

'er enige tyd oplegt. De zaak is ook waar, want
aUe
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alle vette middelen maken door de verwekte et-

tering den uitgang van den fplinter gemaklyker,

L. Axungia urfi. N. Berevet. H. Bdrn-

fchmalz. F. Graijfe d'ours.

E. Bears-fat.

Het is het uitgekookte vet der beren. Men
pryft het uitwendig zeer tegen de ongemakken
der gevrigten. Zommige onwetende kwakzalvers

beweren , dat men met ene zalf uit beren , en

hazevet , de aangewaiTene breuken weer vry zou
kunnen maken. Alhoewel ik de zaak buiten

dien voor onmooglyk hield , zo nam ik egter ene

proef daarmede, doch bevond, dat ik my in

myne mening niet had brdrogen ; ik had nog-

thans daardoor te gelyk gelegenheid , om enen
heelkundigen kwakzalver van zyn vooroordeel

te overtuigen. Een langdurig gebruik van deze

vetten, zou door de meerdere verflapping der

huid zeer fchaadlyk zyn.

L. Axungia viperina. N. Slangevet. H.
Vippernfchmalz. F. Graijfe defer-

pent. E. Vat of vïpers.

Volgens de gewone manier bekomt men het

flangevet op dezelfde wyze als dat der varkens,

zo naamlyk , dat men de olie in de cellen van het

vetvlies op het vuur eerll volkomen doet fmel-

ten , en dien vervolgens door een doek giet.

Doch op deze wyze worden de fynfte delen van
•den olie , daar zyne eigenlyke geneeskragt in ge-

legen is , in de lugt gejaagd, 't Is daarom zeer

zeker , dat deze zelfde olie , wanneer hy op de
vol-
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volgende wyze bereid word , veel beter is dan de
uitgebrande. Men fteekt ene vette flang in

een oude linne filtreerzak , en hangt die in de
zonnefchyn, dan zal 'er de olie, by droppels,

in een pot, die 'er onder gezet word , uitlek-

ken. De olie der flangen , die in een zeer hete

lugtftreek gevangen worden , is kragtiger van
vlugge zamenftellende delen , dan die van flan-

gen uit een kouder lugtftreek. Het flangevet

word als een fpeciftcam tegen de ontftekingen

,

de vliezen, en de verzweringen der ogen aan-

geprezen; met oogniet en wat aloe vermengd,
is het de oogzalf van Sloane , waarmede men
voorgeeft dat in Engeland zo veel wonderen zyn
gedaan. Het flangevet alleen heb ik in ene

lchurfte oogöntfteking zeer goede werking van
gezien.

Van de flangen is nog de flangcfoupe, Decoc-

tum viperae , aan te merken , die in de genezing

van enige heelkundige ongemakken zeer gepre-

zen word; zy word voor een fterk bloedzuive-

rend, zuurbrekend, en de uitwaafTeming bevor-

derend middel gehouden. Volgens de proeven
van den beroemden Cartheuzer bevatten de

flangen ene Gelei, die vol van een vlug zout is;

uit dien hoofde kan zy ook grotere kragten , dan
andere geleyen , hebben. Galenus roemt ze

tegen de melaatsheid, hy heeft hierdoor drie me-
laatzen zien genezen, die de wyn, waarin ene

flang verdronken was , gedronken hadden ;.

Mead heeft ook door de flangewyn ene zeer bo-

ze melaatsheid verdreven. De vermaarde hoog-

leeraar de Haen heeft ene fchurft , die de ge-

daante der melaatsheid had , door de flangefoupe en

het flangevleefch genezen ; hy heeft ook in twe
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Jongelingen , die beenkanker hadden , niets krag-

tiger bevonden dan de flangeibupe.

L. Axtmgia Anguillae. N.Aahvet. H.
Aalfett. F. Graijje d'anguélle.

E. Eels-fat.

De aaien zyn doorgaans vette visfchen, daar

men het vet, de gal, en ook het bloed, in de

Heelkunde van gebruikt. Het vet is als een
weekmakende olie , in alle ongemakken goed

,

daar vette weekmakende middelen worden aange-

wezen. De gal geeft men voor dat in ongemakken
der ogen dienftig zy. In 't byzonder prylt men
den olie, die van zelve met de gal vermengd, uit

de lever der Muftela fluviatilis druipt , als een
voortreflyk middel tegen verfcheide ongemakken
der ogen.

In het eerfte ftuk der Berlinifche Sammlungen
,

van het jaar 1768. wordhet verfche aalsbloed, als

een Sympathetifch middel, tegen de vratten aan

de handen en in 'taangezigt, aangeprezen. ,, Men
„ neemt den afgefnedenen kop van een verfche

„ toegemaakte aal, men beftrykt met dcszelfs

,, bloed de hatelyke vratten , en laat het verfche

„ aalbloed daarop drogen. Men moet zig zorg-

„ vuldig wagten , van 'er iets af te vryven , tot

„ dat de beitrekene plaats droog is. Den aalskop

„ zeiven, die men tot dit einde gebruikt, be-

„ graaft men in ftilte op zulk ene plaats
,
daarhy

„ fchielyk bedorven is, en van moedwillige lie-

,, den , ten nadele van de Cuur, niet weder uit-

„ gegraven kan worden. Tot meerdere zeker-

heid is het goed, dat men zig enige reizen

„ kort op malkanderen van dit middel bediene.

„ Onder 50 proeven", zegt de fchryver, „ is

» my



96 IV. Klasse. Vette

„ my geen enkele mislukt. Lieden wier han~

den overal mee hoge
,
mislyke vratten bezaaid

„ waren , anderen die op-ongefchikte plaatlen

„ daardoor gekweld wierden , en nog anderen

,

„ die door velerly proeven reeds veel ' 7ergeef-

fche fmerten hadden uitgeftaan , zyn door die

middel op de g-makrykfte vvyze van hu::ne

„ ongemakken bevryd. Van dien tyd af aan

,

dat de daar toe gebruikte , en begravene aals-

„ kop in de.verrotting overgaat, verdwynen de

beftrekene vratten ongemerkt, en laten niet

„ het minfte voetfpoor over".

Indien het middel proef houd, zou deSchryver

nog meerder eer van zyne ontdekking gehad heb-

ben , als hy te gelyk beproefd hadt , of de vrat-

ten, zonder die bygelovige begraving van den

aalskop , ook niet weg gingen , als hy onderzogt

hadt , of ook niet het bloed uit de andere' deicn

van de vifch dezelfde werking deed, enz. Ik

heb het middel nog niet beproefd , .doch het kan

zyn, dat het aalsbloed een tegengift tegen de

vratten is, dewyl ik gezien heb, dat het: bloed

van ene gefnede vrat, op alle de plaatzen dei-

vingers daar het gelopen was, nieuwe vratten

verwekt heeft.

L. Axungia taxi. N. Dasfevet. H. Dacbs-

fchmalz.. F. Graisfe de blaireau. E*
The fat of badgers.

Dit is het uitgekookte vet der daffen Men
fchryft 'er ook byzondere geneeskragten aan toe,

fchoon het gene andere, als de overige vetten

>

bezitten kan.

L. Me-
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L. Medulla osfium. N. Beenmerg. H. Beiiu

mark. F. Mo'èle des os. E. Marrow

of the bones.

Is een zagte, weke, vette zelfflandigheid, die

een olie is , welke in de kleine vliesagtige blaas-

jes , en in de holligheden van de grote en lange

beenderen der dieren gevonden word. Dit dier-

lyk vet heeft nog reuk, nogfmaak, ep kan als

een weekmakend, verflappend , dun, olieagtig

middel op verflyfde banden en pezen gefrrieerd

worden, doch men moet het altoos verfch ge-

bruiken , om dat het in de warmte zeer ligt ran-

zig word , en daardoor fchadelyk zou zyn. De
heer Mark Akenside, een engelfch Geneesheer,

pryft het vet van runder poten , 't welk men
verkrygt, als men de gevrigten van het hoorn-

vee in wyde vaten kookt , zeer byzonder ter ge-

nezing van de verftyvingen der gevrigten, ja

zelfs ter genezing van de witte gevrigtgezwel.

len, wanneer men in dit geval te gelyk blaar-

trekkende pleifters om het ganfche gevrigt heeft

legt. Zie CanthariSi

L. Lac. N. Melk. H. Milch. F. Du Uit.

E. Milk,

Het witte zap , dat in de borften der dieren

word afgefcheiden , noemt men melk. Dit zap

is zonder reuk , en heeft een zoetagtigen fmaak.

Het is eigentlyk ene water- , en olieagtige vogt

,

die ene weekmakende eigenfchap heeft ; het is

in de Heelkunde het vehiciilum ter bereiding van
de verzagtende ftovingen en pappen. In de
melk is de vette olie met het water zeer naauw

, G ver-
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verenigd, en zy is dus meer verzagtend dan het

water alleen. Om Jie reden kunnen de ontfte-

kingen de melk verdragen, alhoewel zy vet is,

beter dan de vetten alleen. Een pap , die uit

fyn meel en melk gekookt is, kan men op alle

gezwellen, verzweringen, en ontftekingen leg-

gen, die men weekmaken en verzagtcn wil. In

de brandige oogöntftcking, die uit ene feh.rpte

ontftaat, word de melk aangeraden, als ene fto-

ving over de ogen heen te leggen. In de keel-

ziektens kan men met de melk, als een weekmakend
Gargarifma, de keel uitgorgelen. De melk word
in klyfteren in de persfmg

,
tenejmüs , in de gulde

aderen , in de pypzweren des enddJarms , en der-

gelyken voorgefchreven. Wanneer het lichaam

in keclöntftekingen , wonden derzelve , enz.

niet docr den mond gevoed kan worden , dan
onde;houd men de lyders door melkklyfteren.

Eindelyk worden c
! e melkbaden , inzonderheid

van de ezelinnemelk, als een zuiverend midd.1 ge-

roemd. Inwendig word de melk, met de koorts-

balt, en het zeizerwater , als een fpecificum in

alle uitterende , doch bvzonaer in de weya-tige

verzweringen, gebruikt. In zwerende kankers

is de melkdiëet een voortreflyk middel , even

als in de fcheurbuikige en kankeragtige verzwe-

ringen. Brookes heeft de affchuwelykfte melaats-

heid door de ezelinnemelk, daar de Crocus metal-

lorum in was , volkomen, genezen.

De voortbrengZels der melk *yn de room ,

de wey , de boter, en de kaas. De wey is een

water dat met een zag't zuurzout, en een weinig

olieagtige delen voorzien is , men kan ze uit-

wendig als een zagt, weekmakend, en verde-

lend middel , in oog-,, en kcelöntllekirg' n ge.

bruiken. De kaas is het uit zout , olie en veel

aar-
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aarde zamengeftelde gede.ke der melk, datoud,
feherp en ranzig wordende, prikkelend en week-

makend is, en Jan kan men dezcive op onefto-

keue gezwellen , die men wil doen veretteren $

leggen. Gale-\tus heeft de oude kaas m ene ge-

zoute foupe van afgekookte varkenspoten ge-

weekt, en dit kaaswater op de jigtige kalkhullen

gelegd, hy .zegt , dat daardoor de huid van 't

gezwel opengegaan , en de aardagtige ftof van

tyd tot tyd zonder pyn ui-, het gezwel onttelt zy.

Galenus heeft de proef met een gèlyk gevolg
dikwyls herhaald. Over de boter, en over de

room, zal ik in 't byzonder handelen, dewyi zy
•in de Heelkunde gebruiklyker zyn.

L. Cremor la&is. N. Room van melk.

H. Milchrahm. F. Crème.

E. Cream.

De room is het olieagtige en vetfte gedeelte

der melk. Om dat de overvloedige olie , die in

de melk natuurlyk vermengd , maar in dezelve

niet volkomen ontbonden is , van natuur lig-

ter is dan de overige melk , zo fcheid hy zig

van zelve door de ruft van de melk af, en ver-

zamelt zig op hare oppervlakte , daar men dit

vet gedeelte afneemt, om hetzelve van de kaas-
' agtige, en weyagtige delen, die 'er nog niet me-
de vermengd zyn , los te maken , en daardoor in

boter .te veranderen.

In de Heelkunde gebruikt men de room def

melk als een verzagtend , en te gelyk verkoe-

lend middel , daarom is het in verbrandingen

het zekerfte en befte hulpmiddel. Inzonderheid

Wanneer men de holte van de mond, de keel,

• G s en
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• en maag , door t^chielyk necrzwelgcn van he-

te foupen, of andere ipyzcn , verbrand, is dit

het enige middel waardoor men de hitte bene-

men, de pyn verzagten, en de affchilverende

opperhuid genezen kan. Ik heb een dergelyk

geval gezien, dat ene lydcres, die de maag en

iceel geweldig verbrand had ,
nog den vierden

dag van doorgezwolgene olie met rozenhoning

elendi&e pyn, en braking, uitflond, en met niets

anders als room van melk heb ik ze zeven da-

gen gevoed , de pynen verzagt ,• en volkomen ge-

nezen. Wanneer ymand door een al te warm
klyfteer de darmen wat gebrand heeft, dannaoet

men hem ook met room van melk laten klvr

fleren.

Een franfch Schryver pryft de roöm van melk
op die roos, welke pynlyk is, en uit een zeer

fcherpe vogt ontftaat. Doch het is niet raadzaam

zig ih de roos van den room der melk te bedie-

nen
,
dewyl de ondervinding leert , dat natte en

olieagtige zelfflandigheden hier geen goed doen,

en zomtyds het koud vuur in het deel veroor-

zaken. De jeuking in het aangezigt , die by
het afvallen der pokjes plaats heeft, zyn de

vrouwen gewoon door het befmeren met room
van melk te verzagten.

L. Butyrum. N. Boter. H. Butter.

F. Beurre. E. Butter.

De boter is het vette olieagtige gedeelte der

melk, dat geheel van de wateragtige, en kaas-

agtige, delen gefcheiden is. Zy is veel vafter

dan de room der melk, dewyl deze met ene gro-

te hoeveelheid van het wateragtige en kaasagti-

ge verenigd is.

Be
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De verfche boter, die nog gene verandering

ondergaan heeft, is byna zonder reuk, en heeft

een zagten aangenamen fmaak : zy word door een

zagtvuur vloeibaar, en verheft door een trap van

hitte van 't kokend water geen van hare zamen-

ftellende delen. De ten halve vafte gefteltenis,

die de boter heeft, ontftaat, gelyk als in alle an-

dere vafte olieagtige ftoffen , uit ene vry aanmerk-

lyke hoeveelheid van zuur , dat in deze zelfftan-

digheid met het olieagtig gedeelte verenigd is.

Wanneer de boter oud word, en ene zoort van
gefting ondergaan heeft, dan ontwikkelt zig dit

zuur hoe langer hoe meer; en dit is de oorzaak

der ranzigheid, die de boter, zo als alle zagte

oliën van haar zoort , door den tyd bekomt. Het
vuur maakt dit zuur uit de boter ook fchielyker

en merklyker los, want als men de boter braad,

gaan 'er dampen van ene ondraaglyke fcherpte uit

dezelve op, die de tranen uit de ogen doen lo-

pen , en in de keel prikkeling en hoeft verwek-
ken. Dit alles kan ons overtuigen, hoe gevaar-

lyk het zyn moet , van oude zalven , daar de

vetten reeds ranzig in geworden zyn , op gezwel-

len
,
verzweringen , en wonden te leggen. Hier-

door word dikwyls de ontfteking vermeerderd ,

en ene verftervende verëttering veroorzaakt, ter-

wyl het in verzweringen, en wonden, ene on-
zuivere etter voortbrengt.

Oude verhardingen gaan door het gebruik van
ranzige zalven in de kanker , en ontftekingge-

zwellen in verëttering over. 'Er zyn zommige
menfchen, die zulk ene aandoenlyke huid heb-

ben, dat 'er aanftonds ene roodheid ontftaat , als

men ze met boter fmeert
,

ja zelfs krygen flik«

wyls zodanige perzonen de roos, als zy maar ver-

fche boter eten. Ik kan de zaak gemaklyk be-

G 3
gry-
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grypen , want in die lieden bederft de boter in

de maag , verwekt hun een ranzig opbreken of
opiïfpen ; eindelyk gaat deze ranzige fcherpte in

het bloed over , en word dikwyls door de Natuur
na de huid gedreven , daar zy de roos veroor-
zaakt.

Alles wat ik tot hiertoe van de boter gezegd
heb, gaat ook door ten aanzien van den olie,

het vet, en alle vette ftoffen.

Doch zo lang de boter verfch is , en zy geen
trap van vuur moet uitftaan, die den trap der
hitte van kokend water te boven gaat , kan zy
als een weekmakend , verzagtend , en verflap-

pend middel , tot zalven en andere dingen , in

de Heelkunde gebruikt worden. Zomtyds ftrykt

men ook de boter, zo als zy is, op koolbladen,

en geneeft daarmede de verzweringen , die door
een blaartrekkende pleifter , of verbrandingen ,

on titaan zyn.

L. Btttyrum cacao. N. Kakauhoter.

H. CacaobutUr. F. Beurre de cacao.

E. Butter of cacao.

De kakauboter is ene olieagrige, vafte, witte

zelfftancigheid , die digter van ftof is , dan de
boter, of het fmeer. Zy is een daadlyk dik ge-

wordene olie, die uit de kakaunoten 3 die vrug-

ten zyn van een amerikaanfehen boom , door het

uitkoken bereid word.

Deze vafte olieagtige zelfftandigheid heeft een

zeer zagten fmaak. Zy heeft geen fpeceryagti-

gen reuk ; maar alleenlyk de eigenfehappen der

zagte en vette oliën , die men uit vele ftofren van

het ryk der planten en dieren , door het enkel
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uitperiïen verkrygt, daarom behoort zy tot de

klaife der vette Geneesmiddelen , die verzagtend

en weekmakend zyn. De kakauboter , zo lang

als zy niet ranzig is , dewyl zy zelfs varter is

dan het fmeer, en zo ligt niet ranzig word, kan

tot waspleifters en zalven , die valter dan gewoon-
lyk zyn moeten, gebruikt worden. Zommigen
z\n gewoon iets van deze boter in de bereiding

der napelfcne- zalf te doen , om dat het kwikzil-

ver in het dunne fmcer zo ligt op den grond
zakt.

L. Sperma ceti. N. Walfchot. H. Wallrath.

F. Blanc de ëaleine. E. Parmacity.

Een vette , flymagtige , tedere , breekbare

zelfstandigheid , van een vry fterken , onaange.

namen, flymagtigen reuk, en van een zeer .vet-

ten, olieagtigen fmaak. Men brengt dit droge

vet meeft uit Groenland , het word ligt ranzig

als het te oud is. Voor dezen had men geheel

nog geen denkbeeld van den oorfprong van het

walfchot , en deszelfs toebereiding. Men ver-

beeldde zig dat dit het zaad was van den walvifch

,

doch thans weet men zeker, dat het enkel ene
vette (tof zy , ('ie in cien omtrek der herflenen

van den walvis gevonden word. M:n vind zo
veel van deze ftof in den kpp, ja zelfs over 't

ganfche lichaam van den walvifch, dat men van
een vifch enige tonnen kan vullen. Men moet
dit vet vervolgens door 't koken in loog fyn ,

en wit maken
Uitwendig gebruikt men het walfchot als een

weekmakend middel, in zalven en pleifters, men
heeft in de Apotheken het Emplaftrum de Sper-

mate ceti , dat de Vroedvrouwen inzonderheid na
*

• G 4 de
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de verloffing op de borden leggen, om ze niet

hard te laten worden ; dan deze pleifter is een

kragtig weekmakend middel , en maakt een gro-

ten toevloed van zog in de borften; indien zy

'er niet fchielyk afgenomen word, ontftaat 'er

doorgaans ene ontfteking, gcdecltelyk door de

pleifter , en gededtelyk door een te fchielykcn

toevloed van zog. Doch word het op ene reeds

verharde borft gelegd, dan gaat de verharding

ineeftül in vercttering en ontfteking over. Om dat

het walfchot zeer wit is, word het van zommigen
onder blanketzels, Emuljiones cofmetica , gemengd.
Met oliën laat het zig 't gefchiktfte vryven.

L. Cera, N. Was. H. Wachs. F. Ci-

re. E. Wax.

Deze byzondere zelfftandigheid word uit de

honingraten gehaald , nadat de honing door de

hjtte, en door het drukken tuflehen yzere pla-

ten, 'er uit geperft is. Men heeft ten aanzien

van de kleur driederly was in gebruik. De
gele, witte, en groene. De voornaamfte deugd
der was in de Heelkunde is weekmakende.

Cera flava, de gele was is het algemeenfte,

dat als een weekmakend, en te gelyk verdelend

middel, tot zalven ,. pleifters ,
waspleifters , en

dergelyken, genomen word.
Cera alba , witte was. Deze word-doorgaans

uit de gele bereid, wanneer dezelve tot dunne
Hukken gemaakt, en een tyd lang in de lugt ge-

legd word , dan word zy bleek. Men krygt ze

riikwyls dat zy van natuur wit is uit de byekor-

ven. Deze word maagdewas genoemd. Men
gebruikt ze onder de pomaden, die wit moeten
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zyn, zy is wat harder dan de witte, en heeft

geen honing meer by zig. Galenus hieldt de

witte was voor meer verkoelend dan de gele

,

daarom heeft men van hem het Unguentiim infti~

gidans Galeni.

Cera viridis
,

groene was. Deze was is met
fpaanfch groen geverfd ; om dat zy ene byten-

de en ' wegè'tende kragt heeft, raden zommigen
aan , deze was in het licht gefmolten , op
de vratten en lykdoornen te laten droppelen,

om dezelven te verdryven. Doch het meeflc

fchynt hier de . weekmakende kragt te doen.

Ik heb enige reizen lykdoornen zien uitvallen,

daar men langen tyd groene was op gelegd had.

Boven dien is de was nog van een byzonder
gebruik in de Heelkunde. Zommigen zyn ge-

• woon de holle tanden voor de tandpyn op te vul-

len, deze opvulling is oorzaak, dat de lucht de

zenuwen, die door het beenbederf ontbloot zyn

,

niet kan aandoen. De Heer Belloq heeft zig

van de was , als een middel tegen de bloedftor-

ting, zeer oordeelkundig bediend, Hy hadtwe*
maal het genoegen van ene gevaarlyke blocdiTor-

ting , uit een tandehol , door een ingedrukte prop*

.van gemene was , te ftillen , nadat hy reeds de
drukking, met het plukzel,en het rabelifche wa-
ter, te vergeefs hadt aangewend. Met een der-

gelyke wafle flop had hy het geluk ene bloed-

ftorting te fluiten, die uit de wond, welke by
het aftappen van het buikwater gemaakt was,
ontftond , en door de drukking niet kon gefluit

worden." Dewyl in dit geval de wafle rol, die

in de wond geftoken was, onder het uithalen

afbrak, zo nam Belloq ene andere proef, en be-
diende zig even gelukkig van een flukje was-

G 5 licht,
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licht
j
daar het pit nog in zat, en de zaak Haagde

naar wenfeh.

De was is ook een zeer gefchikt middel
ter bereiding der fparadrapen

, of vvedcrzyd-
fche waspieüters voor de fontanellen , en ter
vervaardiging van gewaft linnen , dat men
in plaats van vette pleifters met veel voordcel
op de verzweringen en wonden legt, en dan
de was ook daarmede tot het maken van
bougiën , of waskaarsjes , die in de Gonor-
r-boea , en de carunculae in de pisbuis , van zulk
een groten dknft zyn : over -derzelver berei-

ding zal ik in het Dijpenfatorium chirurgicum
handelen.

L. Vitellus ozï. N. Dooyers van eyewi.
H. Ryerdotter. F. Jaune d'oeuf. .

E. The Tolk of an egg.

De dooyer van een ey is ene vette zelfftandig-

heid, die met de gelei van 't cy naamvkeurig ver-

mengd is, daarom laat hy zig geheel in water
ontbinden , 't welk andere vette llolfen niet toe-

laten. Om die reden kan men de everuooyers-

in dc klafle der vette
, flymagtige , week- , ryp

,

en ettermakende Geneesmiddelen ftellen. De-
wyl vyftig eyerdooyers vyf oneen olie in zig be-

vatten j kan men ligt opmaken , dat deze dooi-

jers weekmakende zyn. Het flym , en olieagtig

zamenftellend gedeelte is het, door wiens tus-

fchenkomft men vryvende de oliën, harften, en
balzems, met het water mengbaar kan maken.

De ruwe terpentyn word zeer dikwyls met eyer-

dooyers tot. ene dunne zalf gemaakt, die yder

Heel-
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Heelmeefter , onder den naam van digeftif-zalf

,

overvloedig bekend is. Deze zalf kan men dan

met veel dooyers van eyeren zo dun maken , dat

zy volkomen in water ontbonden word, op de-

ze wyze heeft men ene vloeibare digeftif , die men
in gefchotene wonden , en in etterboezems kan

infpuiten , daar men anders geen zalf kan bren-

gen.

V, KLAS-
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Gelatinosa. Geleiagtige

Geneesmiddelen.

De meefte zelfftandigheden der dieren , in-

zonderheid derzelver beenderen , bevatten
ene kleverige, lymagtige Hof, die enigermate

naar de flym der planten zweemt. Doch. wan-
neer deze geleyen der dieren ene fcheikundige

befchomving ondergaan, dan is het onderfcheid

tuffchen dezelven zeer groot. Die van een dier-

lyke natuur zyn, worden door het vuur in een
vlug loogzout en in een ftinkenden olie , maar de

flym der planten in ene zure vogt, en in een

zeer gering gedeelte ener olieagtige ftof , die on-

gelyk minder ftinkt dan de eerfte , veranderd.

De geleyen der dieren laten zig uit de been-

deren der dieren door fterk koken in water ont-

binden. De lym en de geleyen der dieren heb-

ben de algemene eigenfehappen van de flymen

en gommen der planten ,
flegts met dit onder-

fcheid, dat de geleyen iigter dan de flymen der

planten in verrotting overgaan.

Deze lymen worden om hare taaiheid tot hegt-

pleifters*" die fterk op de huid kleven moeten ,

gebruikt. De gemene man is ook gewoon de

lym, als een wrondbalzem, met een gewenfcht

iievolg op alle wonden te leggen. Voor het ove-

rige kunnen deze geleiagtige middelen , uitwen-

dig als middelen die de fcherpte omwinden , en

de lugt en opdroging weren , even als de flymen

by fcherpe verzweringen in de mond , aan de

lippen, borfttepels, of ogen , gebruikt worden.
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Dewyl deze geleyen het lichaam zeer fterk,en

fchielyk voeden , bevogtigen , en de fcherpte

verzagten, zo kunnen dezelven aan oude lieden,

die beenbreuken hebben, die niet helen willen,

gegeven worden. De zodanigen ook die door

.ene kwetzing , en daarop volgende bloedftcr-

ting , uitgepikt zyn , worden door deze geleyen

verfterkt.

L. Sperma ranarum. N. Kikvorfch-fchot»

H. Frofchlaich. F. Frats de grenouilles.

E. Frogs-fpawn.

Is het-flymagtig, fnotterig zaad, dat de kik-

vorfchen fchieten.

(

Het kikvorfch-fchot is voor dezen als een voor-

treflyk verkoelend middel beroemd geweeft, en

men maakte 'er het bekende emplafirum de fper-

mate ranarum van , dat , indien het fchot met ge-

mene olie afgekookt is, in verbrandingen een uit-

(tekenden dienft doet, dewyl het de pynen ftilt,

als 't 'er koud op gelegd word. Zommigen ne-

men de gehele kikvorfchen , en drukken 'er een
zap uit, dat men mede voorgeeft zeer verkoe-
lend te zyn , doch de thermometer zal in dit zap,

zo min als in het kikvorfch-fchot, ene grotere

koude aantonen. Het kikvorfch-fchot kan en-

kel tot klevende pleifters en zalven gebruikt

worden.

L. Gelatina comu cervi. N. Gelei van herts-

hoorn. H. Hirfchhornfulze. F. Gelee de

corne cerf. E. Gelly of hartshorn.

Uit de gerafpte hertshoorn kan men , door het

koken, ene grote hoeveelheid van kleverige ge-

lei
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]ei halen. Deze kan even als de vifchlym tot een
ingrediënt der kleef'pleifters dienen. Nogthans
kan zy ook in warm water ontbonden , en met
wat citroenzap gemengd zynde , tot een ver-

zagtend , verkoelend , en als het doorgeflikt

word , een voedend gargarifma , in zommige.
keelöntftekingen , verftrekken Het inwendig ge-

bruik van deze gelei kan oók by beenbreuken
van oude , of magere lieden , als de breuken door
de broosheid der beenderen niet helen willen ,

plaats vinden.

L. Gelatina ehoris. N. Gelei van Tvoor.

H. Helfenbeinfulze. F. Gelée d'Yvoire.

E. Gelly 'of ivory.

De tanden der olifanten worden yvoor ge-

noemd. Men kan uit de tanden der olifanten^

even als uit de hertshoorn, als zy fyn gerafpten

wel uitgekookt worden , ene gelei halen , die zeer

wit, maar dunner is dan de gelei van hartshoorn.

Doch niettegenftannde deze dunheid heeft de

gelei van hertshoorn dit voordeel, dat zy rei-

ner , helderer , en vafter word. In de Heelkun-

de kan men zig van de gelei van yvoor, uit-, en

inwendig, gelyk als van de gelei van hertshoorn,

bedienen. Men pleeg doorgaans de gerafpte

hertshoorn 'en yvoor te zamen tot ene gelei te

gebruiken.

L. Albumen ovi. N. Wit van ey. H. Eijer-

weisf. F. Glaire d'oeuf. E. The

White of an egg.

Het wit van ey is ene zagte, dikke , reuk- , en

fmaakloze gelei. Uitwendig kan zy als een ver-

zag*.
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1

zagtend middel op de hete verzweringen der

verbrandingen gelegd worden. Het wit van ey

met een ftuk aluin tot fchuim geflagen, word
als 'een verkoelend terugdryvend middel op de

oogöntfteking gelegd. Men gebruikt het ook als

een verkoelend middel tegen de ontvellingen, in

den omtrek van den fluit en 't heiligbeen, die

door het leggen veroorzaakt worden. De Vroed»
meeflers plegen hunne handen met wit van ey,

dat tot fchuim geflagen is , te fmeren , om niet

befmet te worden , als ze venerifche vrouwsper-
zonen behandelen moeten.

By deze gelegenheid zal ik ook van het dunne
witte vliesje, dat onder de aardagtigé fchaal, het

wit van 't ey omringt-, gewag maken. Men kan

'er verfch gefnedene wonden mede hegten, het

houd dczelven digt by een , en wel zo vaft , dat

men 't noodzaaklyk vooraf nat moet maken, als

het droog word, om 't 'er af te nemen. Zou dit

vliesje geen goede hegtpleifter verfchafFen, in

wonden van het doorfchynend hoornvlies, of van
het witte vlies der ogen? want op deze plaats kan
men geen wezenlyke pleifler aanleggen , en legt

men 'er het ooglid over, dan heelt hetzelve dik-

wyls aan de wond vaft. Zommige fchryvers hou-

den dit vliesje ook voor een middel om het pis-

fen aan den gang te helpen, als men het by de

ophouding der pis verfch over dc glans membri

virilis eenige tyd heen legt,

L. Icbthyocollü. N. Vifchlym. H. Hau-
fenblafe. F. Colle de poiffbn. E.

Fifch-glue , or Ifing-glafs.

Deze vafbe kleverige zelfhandigheid is de lym
die uit den vifch Hufo , of Exojfis genaamd, ge-

» kookt
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kookt word. Zy heeft een lymügtigen, en flyit

merigcn fmaak, doch is geheel zonder enigen

reuk. Men kan dezelve om hare kleverigheid

tot pleifters gebruiken, die iterk moeten kleven,

zo als de hegtpleifters.

De Ontleedkundigen nemen de vifchlym, in

water ontbonden, tot de ontleedkundige opfpui-

tingen.

L. Gluten Scrinariorum. N. Lijm. H.
Schreinerleim. F. Collc. E. Glue.

De gemene, of zogenaamde Schreinwcrkers-

]ym , word door het koken van kleverige gevrig-

ten, en andere taaye , weke delen der dieren,

even als de vifchlym uit de visfehen, verkregen.

Als dezelve in water- ontbonden word, is zy een

zagte, omwindende, en verzagtende zelfftandig-

heid. De gemene man is gewoon , als hy zig

kwetft, lym over het ongemak te ftryken, en

ik heb 'er in korte tyd de befte heling door ge-

zien. De ouden plegen de lym in twyfelagtige

gevallen over de kwetsingen van de herlfenfehaal,

en van andere beenderen , heen te leggen , om te

ontdekken, of 'er ene fplyting inde beenderen

was. Doch de proeven hiermede vallen doorgaans

zeer onbepaald uit.

L. Caro ammalium. N. Vleefch van dieren.

H. Fleifch vón Thieren. F. Chair des

animaux. E. Flefh óf animals.

De Heelmeefters der middeltyden plegen op

buikwonden, daar de darmen uitvielen, leven-

dig opengefnedene dieren te leggen , om de uitge-

zakte
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sakte darmen in de natuurlyke warmte, en vog-
tigheid te lauden. Doch in dit geval is ene an-
dere weekma^nde ftoving gefchikter en kragti-

ger ; het belle is , de uitgezakte delen , indien zy
anderzins niet bedorven, of gewond zyn , zeer
fpoedig in '.ie holte des 'buiks terug te brengen,
daar zy in de gefchiktfte natuurlyke warmte zyn.
De uit de ingewanden derosfen bereide ftovinden,
zyn weekmakende miadelen , en kunnen in ver-
Ityving der hand door wonden veroorzaakt, als

de pezen opkrimpen , met voordeel gebruikt wor-
den. Het warme bloed van ene verfch geflagte
duif, meent men, dat in oogöntitekinge

< , die
uit een uitwendige oorzaak ontitaan

, zeer dien-
ftig zy. Over het aalbloed , als een middel tegen
de vratten, zie Anguüla.

H VL KLAS.
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VI. K L A S S E.

GUMMOSA. GoMAGTl GE
Geneesmiddelen.

De gommen, die deze klafle van Geneesmid-
delen uitmaken, zyn alleen gedroogde,

reuk-, en fmaakloze flymen. Zy hebben dus de.

zelve werkingen , als die van de klalfe der fly-

merigj en geleiagtige middelen.

Men kan deze gommen droog als ftrooipoeders

ter genezing en opdroging van de verzweringen
en wonden der watervaten gebruiken. Doch
meeftal ontbind men deze gommen in water tot

een llym , en dan is men gewoon dezelve alleen,

of met andere geneesmiddelen vermengd, in zo-

danige ongemakken aan te wenden , daar men
een verzagtend , en weekmakend middel nodig

heeft.

JL. Gummi arabicum. N. Arabifche gom.

H. Arabifches Gummi. F. Gomme ara-

bique. E. Gum arabick.

Het witagtig zap , dat van zelve uit denEgyp-
tifchen Acacieboom vloeit, en door de zon hard

word , noemt men Arabifche gom. Zy word in

kleine ftukken , van ene bleekgele kleur, uit

Turkye tot ons overgebragt. De kragten van
deze gom , zyn dezelfde die de flymagtige zelf-

ftandigheden aantonen , want riet is ene zeer dro-

ge ftof , die zig gemaklyk laat vryven , en die

flymagtig van fmaak en zonder reuk is. Zy word
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• in water volkomen ontbonden , doch de oliën en

de wyngeeft laten dezelve onöpgeloft.

Om hare flymagtige hoedanigheid won? ze uit-

wendig tegen alle fcherpten, die de huid doorvre-

ten, en een wond maken, gebruikt: inzonder-

heid bedient men zig van dezelve tegen de ver-

zwoorne tepels van de borft, daar men ze fyn'

gefloten opltrooit , of in wat water ontbonden
over fineert. Om de fnydingen in 't wateren is

men gewoon de flym der arabifche gom in de pis-

buis, of tegen de tenefmus in den endeldarm, in

te fpuiten.

Behalve 'het geneeskragtig gebruik van deze

gom , moet men nog in de Pharmacia aanmerken,

dat de llym der arabifche gom die voortrefiyke

eigenfehap bezit, van de olie&gtige, vette, en
harftagtige lichamen , door hare tuffchenkomft

,

zodanig te onder te brengen , dat deze anderzins

zo zeer weerfpannige zelfftandigheden zig met
het water verenigen , en 'erin verdeeld en ontbon-

den worden. De vlytige Bogle French heeft

het eerfl: aangetoond , dat een dragme van de
• flym der arabifche gom , twe dragmen olie met
een once water vermengt, indien men dezelve

langzaam in een mortier te zamen vryft. Men
kan op deze wyze ene zeer olieagtige llym berei-

den, die uit- en inwendig van groter kragt is,

dan de olie en de flym afzonderlyk zyn. De na-

tuurlyke balzems vorderen even zo veel flym om
dezelven met water vermengbaar te maken, op
deze wyze heeft men een wondwater, dat de
dikte van een zaadmelk heeft. Wanneer men dit

op wonden legt, is het niet zo verhittend en
fcherp, gelyk de balzems op zig zeiven zyn. In-

zonderheid laten zig de balzems, op zulk ene wy-
ze gematigd, inwendig gebruiken. De harlten,

» H 2 de
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de kamfer, en de muskus kunnen op dergelyke
manier met de flym ontbonden , en in water ver-

dund wörden; aldus kan men deze droge licha-

men gemaklyk in ene vloeibare gedaante be-
zigen.

Wonder is het dat de andere flymen , zo als by
voorbeeld, de flym van de gom dragant, deze
ontbindingen niet bewerken kunnen. De mid-
delzouten, en de zure zouten bederven de ont-

binding niet , doch de loogzouten vernietigen

dezelve. Hierover kan men de proeven nale-

zen , in het cerfte Deel van de Medical Obferva-

tions and Inquiries by a Society at London.

Dan men had tot nog toe niet vermoed , dat de
flym der arabifche gom ook het vermogen had ,

om levendig kwikzilver, het zwaarfte naaft het

goud onder de bergftoflykc lichamen, zodanig te

onder te brengen, dat men hetzelve, als in 't wa-
ter ontbonden, zou kunnen ingeven. Ik heb in

'tjaar 1766. het geluk gehad, van deze nuttige

proef te ontdekken. Een dragme levendig kwik-

zilver kan met twe dragmen geftotene arabifche

gom , en droppelwys bygegoten water , of wat
fyroop , door lang vryven in een ftene mortier

,

zodanig met de flym vermengd worden , dat het-

zelve in 't water innerlykft verenigd
,
enigen tyd

blyft hangen, en dan verenigd op den grond

zinkt, doch nimmer van elkander fcheid. Hier-

over kan men myn werkje nalezen , onder den
tytel J. J. Plenck , Metbodus nova & facilis argen-

turn vivum agris venerea labe infectis exbibendi. Ik

zal den voorrang hier niet melden, dien het kwik-

zilver boven andere methoden heeft, wanneer 't

op deze wyze gegeven word , maar alleen kort-

]yk voorftellen , wat de gom volgens deze ma-
nier het kwikzilver toebrengt. Voor eerft kan

njen
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men het kwikzilver beter en fterker met de flym,

dan met het vet, verenigen , men kan deze kwik-

flym in allerly vormen brengen , 't welk met de

kwikzalf niet aangaat, want tot de infpuitingen,

gorgeldranken, neus waters, oogwaters, en der-'

gelyken, kanwel de in water ontbondene kwik»

flym, maar geenzins de zalf, gebezigd worden,
't geen nogthans .dikwyls het verëiféhte is, om
het kwikzilver uitwendig op de plaats van 't on-

gemak zelve te brengen. Ten' twede heeft het

op deze wyze geyreven kwikzilver geen ranzige

vetten aan zig, zoals de kwikzalf, die wat oud
word. De?.e ranzigheid kan de genezing der ver-

zweringen, de verdeling der ontfteking, verhar-

ding, enz. verergeren, en wanneer zy door de
opflorpende vaten binnen in ons lichaam influipt,

kan zy tot koortzen , en nieuwe fcherpten , aanlei-

ding geven. Ten derde kan de kwikflym inwen-

dig onder zulk ene gedaante , als de lyder maar
begeert, gegeven worden. Ten vierde maakt de
flym , dat het levendig kwikzilver opgeflorpt word,
en gemaklyk in het bloed overgaat , want het

kwikzilver dat zonder flym word ingenomen,
gaat in de maag en darmen op hopen by elkan-

der, en geraakt fchielyk door zyne zwaarte, zon-
der in het bloed te komen, onveranderd door den
afgang uit het lichaam ; de flym maakt derhalve,

dat het in de twede wegen overgaat. Ten vyf-

de, de kwikflym die uit de eerfte wegen, of door
de invryving op de oppervlakte, in het inwendi-

ge van ons lichaam gebragt word , vermengt zig

zeer gemaklyk , en zagt, met alle de voeten van
ons lichaam , daar in tegendeel het kwik zilver, dat

met vet word ingevreven , voor een gedeelte de-

ze vermenging niet toelaat , en boven dien niet

op alle plaatzen , daar het behoorde te zyn ,
ge-

• H 3 Wagt
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bragt word. Eindelyk 't geen my de voornaam-
fte voorrang der flymagtige vermenging , boven
de vette vermenging, tocl'chynt, is in het flym-

agtig kwikzilver de verhinderde neiging van 't

'byeeniopen des kwikzilvers , want zo lang de flym

aan 't kwikzilver hangt, kan het zelve niet in

grotere bollen te zamen vloeyen , daar in tegen-

deel in de kwakzalf , wanneer .dezelve warm en
vloeibaar word, het kwikzilver zig op den bo-

dem, in grote borlen verzamelt. Indien deze Hel-

ling zeker is, zo als my de genomene proeven
geleerd hebben, dan heeft men van het,, flymag-

tig kwikzilver gene depofitiones mercuriales te vre-

zen, welke nederzettingen van 't kwikzilver inde

beenderen, holtens , en andere delen, door de
kwikzalf nogthans zo menigvuldig worden waar-

genomen. By dit alles kan ik nog voegen , dat

de verdunning en ontbinding van het bloed en

van de zappen, welke het kwikzilver onder ene
andere gedaante veroorzaakt , in myne methode
door de verdikkende kragt.der flym enigermate

tegengegaan, of ten minfte veel verminderd word.
Ik heb enigen , die het gomagtig kwikzilver lan-

gen tyd gebruikt hadden, adergelaten, en het

bloed, doordien de flym alle fcherpte omwind,
en het kwikzilver onveranderd laat, van ene be-

hoorlyke dikte bevonden. Eindelyk komt het

my ook voor, dat de gom in myne methode de

oorzaak is , waarom het kwikzilver niet zo ligt

de kwyling verwekt, hieromtrent heb ik myne
gifimgen in myn bovengemeld werkje opgegeven.
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Zr. Gummi ïragacanthi. N. Gom dragant.

H. Traganf. F. Gomme adragant.

E. Tragacanth.

Deze gom, die ook zonder reuk of fmaak is,

komt van een doornagtige heefter, die in Afie,

Creta, en in Griekenland groeit. Deze gom is

veel grover dan de arabifche gom , en laat zig zo
volkomen in water niet ontbinden, ook heeft zy

het vermogen niet van de harften , oliën , vet-

ten, en het kwikzilver met zig te vermengen,
gelyk als die andere gom. Een dragme maakt
een pond water zo dik als eenfyroop, 't welk
een geheel once van de arabifche gom naauvv-

lyks doen kan. Als een fmaakloze flym verzagt

en verkoelt zy aanmerkelyk, zy geeft ene gedu-

rige bevogtiging
, verzagt de fcherpte, en de al

te zeer gefpanne vezels, zy bevordert de heling,

en verdikt de al te vloeibare zappen. Daarom
gebruikt men de flym , die 'er van bereid word,
tegen de ontftekingen der ogen, gefprongene lip-

pen, kwade tepels, bezeerde keel, fmertende
verzweringen , en dergelyken,

L. Gummi ceraforum. N. Kerffegom.

H. Kirfchenharz. F. Gomme de ce-

rijier. E. Gum of cherry- trees,

Deze is de gom, die uit de fcheuren der kers-

febomen druipt, en door de lugt en de zon van
zelfs dik en droog word. Dewyl zy even als de
arabifche gom , zonder reuk of fmaak is , kan
men ze op gelyke wyze tot het uitwendig gebruik

bezigen. Velen menen dat de arabifche gom
• H 4 flegts
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flegts van kerfle-, pruime-, of andere by ons
gewoonlyke bomen komt, doch Geuffroy heeft

aangemerkt , dat deze bomen in die landen niet

groeyen , daar de arabifche gom van daan gebragt

word, daar in tegendeel de acaciebomen aldaar

algemeen zyn.

VII. KLAS-
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VII. KLASSE.
Resinosa. Harstagtige

Geneesmiddelen.

De geneesmiddelen die geheel , of grootften

deels, uit ene harftagtige grondftof be-

ftaan, worden harftagtige genaamd. Indien zy

geheel harftagtig zyn, dan noemt men ze hars-

ten, doch als ze te gelyk gomagtig zyn, zo noemt
men dezelven Gummirejina , of gomharften.

Door de harft moet men een vaft, verbrand-

baar lichaam verftaan , dat door ene zagte aan-

gebragte warmte ene klevende hoedanigheid

toont, dat door de vlam word aangeftoken , dat

in wyngeeft ontbindbaar is , dat zig ook met al-

le oliën verenigt, en dat de deftillatie onder-

gaande een zuuragtig water en olie geeft, en
ene kalkagtige zelfftandigheid agterlaat. Ene harft

is dus een fpeceryagtig zap der planten, dat door
zyne aanfteekbaarheid., onontbindbaarheid in 't

water, ontbindbaarheid in den wyngeeft, en door
z\nen balzemagtigen reuk en fmaak , van ene
gom zeer wez nlyk onderlcheiden is. Doch een
gomharft heeft de eigenfchappen der harften en
der Hymen te gelyk , zy zyn derhalve flymerige

fpec rj agtige zappen der planten, die, daar de
harften flegts verdikte, of geheel uitgedroogde
balzems zyn, op gelyke wyze als de balzems, op
de bomen, of planten, daar zy uitlopen, ver-

zameld worden. 'Er zyn nosthans velen der-

zelven, die men door behulp der kunft verkrygt,

v/anneer men ze door middel van het vuur uit

. H 5 de
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de houten die vol harft zyn, .met geweld laat

fmelten en doet uitlopen. Of als men met wyn-.

geeft de harft uit de harftagtige baften ontbind

,

uittrekt, en dan dezelven van den wyngeefl door
water affcheid. De harften hebben balzemagti-

ge, 't bederftegengaande
;
zuiverende, en helen-

de kragten , zy worden daarom tot het helen van
wonden én verzweringen gebezigd. Om dat zy
ontbindende en prikkelende middelen zyn , wor-
den ze ook ter verdeling van harde , koude ge-

zwellen gebruikt. De ontfteking gezwellen kun-

nen deze prikkelende middelen niet verdragen

,

alleenlyk zodanige hete gezwellen, die men tot

verëttering wil brengen, verëifchen de in olie

ontbondene harften.

De harften laten zig in 't water niet ontbin-

den , ten zy men ze vooraf met vette oliën, of gom-
agtige flymeri behoorlyk vryve,dan de vette en we-
zenlyke oliën ontbinden de harften, en op deze.

wyze worden dezelven in menigte in zalven en

pleifters gebruikt. De wyngeeft is het befte

ontbindend middel • der harften , daardoor wor-

den de ellëntiën voor het uitwendig gebruik ver-

vaardigd. De azyn ontbind alleenlyk de gomhar-

ften , aldus worden de harften tot gefchikte plei-

fters gemaakt, die niet vet, en nogthans zeer

kragtig zyn. Doch deze verfchillende bekleding

en bereiding der harftagtige geneesmiddelen, le-

vert ook ene verfcheidenheid van werkingen en

kragten uit, die ten dele van de harften, ten

dele van het ontbindend middel afhangt.

De gomharften zyn gebruiklyker dan de enke- 1

le harftagtige middelen, om dat de eerfte ont-

bindbarer en niet zo prikkelend als de laatfte
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Gummi ammoniacum. N. Gom ammoniak.

H. Gummi Ammoniac. F. Gomme aw>-

moniac. E. Gum Armoniack.

.

Deze is een droog gomharflagtig zap , dat uit .

Ooftindie gebragt word:wy hebben gene zekere be-

rigten omtrent de plant , die dit zap voortbrengt.

Het Afnkaanfch gewas, waaruit dit zap vloeit,

zegt men dat voornaamlyk in het landfchap Ly^
bie , by Cyrenen , omtrent den tempel van den God
Jupiter Ammon, gevonden word. De gom am-
moniak heeft een walglyken, zoetagtigen fmaak,
die enige bitterheid overlaat, Zy heeft enen by-

zonderen reuk, die enigzins na dien van de moe-
dergom (Galbanum) gelykt, doch aangenamer is:

zy word in den mönd week , en wit van kleur

,

als zy gekaauwd word. De harft laat zig door
fterk vryven met water wel bedwingen, en ont-

binden , doch het gaat gemaklyker in geeften en
oliën. Met den azyn van zeeajuin kan zy óok
zeer fchielyk ontbonden worden. Men houd de-

zelve, niet zonder reden , voor het fterfcfte ver-

delend middel onder de gomharften ; behalve de
verdelende, heeft zy ook ene weekmakende en
zagt prikkelende kragt, waardoor ze doorgaans
de verharde gezwellen of verdeelt, of tot ver-

ëtt:ring brengt. Men pryfl dezelve ook veel-

tyds aan tegen de ftyfheid der gevrigten , en de
waterzust derzelven. Inzonderheid word de
gom ammoniak, in azyn ontbonden, tot het ver-
delen aangeraden. 'Er is byna geen verdelende
pleifter , of deze gomharft is *'er in. Zy deugt;

niet op hete, maar alleenlyk op koude gezwellen.
De beroemde Doctor Closs heeft met een plei-

fter die enkel en alleen uit de gom ammoniak in



i£4 VII. Klasse. Harstagtige

wyn, of beter in azyn van zeeajuin ontbonden,
beftond , en tot de dikte van een pleifter gebragt
was , in den tyd van vier weken ene waterzugt
van het gevrigt der linker knie, zien genezen.
Deze Schryver verzekert , dat hy tot de verde-
ling van harde

, fcirrheufe , en fcrophuleufe ge-
zwellen, indien zy nog niet al te zeer verouderd
waren, geen weerga hiervan gevonden heeft.

Hy pryft deze pleifter byzonder in de venerifche
gezwellen der zaadballen.

L. Bdellium. N. Stinkende Gom. H. Bdel-

liengom. F. en E. Bdellium.

De ftinkende gom is een zamengevloeid en op-

gedroogd zap, enigzins van een gomagtige, doch
grootftendeels van een harftagtige natuur , 't welk
ons uit Arabie en Ooftindie gebragt word , en
aldaar uit een boom druipt, die ons nog niet

bekend of befchreven is. Zy is fterk doch niet

zeer onaangenaam van reuk , en heeft enen bit-

teragtigen fmaak, die veel naar de'myrrhe ge-

lykt. In oliën en brandbare geeften ontbind zy
zig volkomen, maar geheel niet in wateragtige

vogten. Zy is geen zo goed verdelend middel als de

gom ammoniak , alhoewel zy tot de meefte ver-

delende pleifters genomen word. Zy kan als een

zuiverend wondmiddel in kunftige balzems , om
hare bitterheid

,
gebruikt worden, als mede om he-

te gezwellen Iryp te maken, of koude te verdelen.

L. Afa fcctida. N. Duivelsdrek. H. Ten-

felsdretk. F. Afa fcetida.

. E. Devils- dung.

De duivelsdrek is het droge zap van ene grote

kroon:-
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kroontjes - dragende plant, die in" Perzie groeit»

Dit zap is vloeibaar en wit als melk, wanneer
het uit de infnydingen , die in de planten gemaakt
worden, uitwaaflemt: wanneer het in de lugt

gelegd word, verkrygt het ene bruinagtige kleur,

en van tyd tot tyd verfchillende trappen van dik-

te. Dit zap heeft enen zeer Herken , ftinkenden

reuk , die wel enigzins na 't knuflook gelykt , en
enen bitteren , fcherpen , bytenden fmaak. Hec
verheft door 't oud worden zynen reuk en fterk-

te, daar nogthans zyne grootfte werkzaamheid
van afhangt. Dit zap beftaat omtrent voor een
derde gedeelte uit harft, en twe derdens van gom-
agtige ftof. De brandewyn ontbind het byna
geheel in ene dove vogt. Het water ontbind al-

leenlyk het gomagtig gedeelte. De duivelsdrek

is de fterkfte onder de ftinkende gommen
,
zy

heeft ene fterke verdelende kragt, die in koude
gezwellen voortreflyke werkingen doet. Ik ken
een Heelmeefter, die met een pleifter, die voor-
naamlyk uit duivelsdrek beftaat, zeer vele fcro-

phuleufe en andere verhardingen genezen heeft:

doch de reuk van deze pleifter is de meeften on-
verdraaglyk.

L. Gummi hedcra. N. Gom van klim. H.
Ëpheugummi: F. Gomme de liërre. E.

Gum of Ivy.

Deze is een harft, die üit de boomveilvan zelfs,

of als hy gefpleten word , uitdruipt. Zy heeft

enen fcherpen, brandenden, en aantrekkenden
fmaak , en enen goeden reuk. Onze veilbomen
geven deze harft weinig , om dat de lugtftreek

te koud is, en daarom krygen wy ze meeft uit

Ooft-
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Ooftindie. Zy word uit hoofde harer balzcmag-
tige eigcnfchap cn kleverigheid ter genezing der
verzweringen gebruikt. De Ouden hebben deze
harft onder de middelen geteld, cjie 't hair doen
uitvallen. In deze Klalle fchynt zy niet te be-

horen.

L. Olibanum. N. Wierook. H. Weihraucl\

F. Encens. E. IVhite frankincenfe.

Word ook Tbus genaamd. Het is ene gomag-
tige harft, die ons uit Ooftindie en Turfcye ge-

bragt word. De bomen, daar zy uitdruipt, zegt

men dat by den berg Olibanon in menigte was-

fen. Zy heeft enen matig verwarmenden , by-

tenden fmaak , en enen fterkendoch niet zeer aan-

genamen reuk.

De wierook beftaat omtrent uit gelyke delen

van gomagtige en harftagtige zelfftandigheden,

welke eerfte in water, en de andere in een over-

gehaalde Spiritus , ontbonden worden. Als een

helende wondgom gebruikt men de wierook in

alle pleifters en zalven , zy word ook in poedel

op de carieufe verzweringen geftrooid, om de-

zeiven op te drogen. Daarenboven is zy een ge-

woonlyk ingrediënt van de verdelende rookwer-

ken.

L. Styrax folida. N. H. F.

en E. Storax.

Is ene welriekende harftagtige zelfftandigheid

,

die in de warme landen uit een boom uitwaailcmt.

De Syriërs perflen 'er dikwyls het befte zap uit

,

als een koftlyk helende balzem , en bezorgen ons

alleen--
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alleenlyk de halfkragteloze , die zeer droog en

met zaagzel vermengd is , en die men wederom

door de ontbinding van de Storax in geeft van

vvyn zuiveren , en weder tot ene vafte dikte ko-

ken moet. De Storax is een der alleraangenaam-

ste harften, die men by zenuwzalven, pleifters,

en dergelyken mengt, om te verdelen.

L. Gummi guajacwri. N. Gom van pokbout.

H. Franzofenbolzgummi. F. Gomme du

bois faint. E. Gum of boly wood.

Deze half harflagtige 'en half gomagtige zelf-

ftandigheid heeft geen byzonderen reuk, als zy

niet op kolen geworpen word , doch is zy fcherp

van fmaak. Deze harft, die uit de infnydingen

zweet, welke in de ftam van den boom gemaakt
worden, daar wy het pokhout van krygen, word
thans van velen als een geheim middel tegen de

venusziekte gehouden , daar zy daaglyks 8 gryn,

in pillen van geven; doch zonder byvoeging van
het kwikzilver heb ik in lange tyd 'er geheel ge-

ne verbetering in deze ziekte van gezien.

L. Opopanax. N. Opopanax. H. Opopa-

nax gummi. F. Opopanax. E. Gum

.

Opopanax.

Is een zamengedroogd gomharftig zap,' dat uk
de wortels van een fchilddragende plant verkre-

gen word. Deze zelfftandigheid heeft een by-

zonderen Herken reuk, en een bicteren, fcher-

pen, en enigzins walglyken fmaak. Als zy regt

goed is, laat zy zig gemaklyk in water ontbin-

• den

,
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den, en geeft dan een melk, die zeer tegen de
wormen geroemd word, en bitter is; aldus heeft

men aanftonds een wondwater, dat balzemagtig,

en zonder wyngeeft 'bereid is , in wormagtige ver-

zweringen kan het inzonderheid van dienft zyn.

Behalve deze wondmelk, kan zy ook inpleifters

en zalven gebruikt worden.

L. Sarcocolla. N. Vleefchlym. H.Fleifch-

leimgummi. F. Sarcocolle.

E. Sarcocolle.

Een zamenge Iroogd zap dat uit Perfie en Ara-

bie by ons gebragt word, en aldaar uit een boom
druipt. De fmaak is bitter met een flaauwe zoe-

tigheid verenigd. De reuk is niet kwalyk. Het
word in wateragtige vogten ontbonden ,-en fchynt

voornaamlyk uit e_n zoort van gom met ene ge-

ringe bymenging van harftagtige ftof te beftaan.

Het is inzonderheid in 't helen van wonden en

verzweringen beroemd , en daarom hebben het

de Grieken reeds vleefchlym c^kokoak^ genoemd:
ene eigenfc'iap, daar dit, of enig ander genees-

middel, geen behoorlyk regt op heeft.

L, Ladanum. N. Bergrozenharjl. H. La-
danum. F. Ladanum.

E. Gum ladanum

Dit harftagtig zap druipt uit een boom, die

in Griekenland groeit, en Ciflus ladanifera ge-

noemd word. De fmaak is bitter, en de reuk

niet onaangenaam als het word aangeftoken. Ten
aanzien van de geneeskragten is de bergrozen-



Geneesmiddelen. '
1 29

fiarft zeer dienftig in de kwetzingen van zenuw-

agtige delen. Die de ber-imenharft, inzamelen,

imelten zomtyds dezelve, en zenden ze dus in

blazen bezorgd na andere plaatsen, onder dai

naam van Ladanum liquidum, of zwarte balz_m,

die in 't genezen der wonden zeer geprezen word.

L. Galbanum. N. Moedergom. H. Mutter-

gummi. F. Galbanum. E.

Gum galbanum.

Is eigenlyk het uitgedroogde , en in klompen,
of grynen zamengelopen zap, dat in Ooftindie

uit de Ferala galbanifera vloeit. D.ze gehele

plant is vol van een melkagtig zap, dat 'er of van
zelfs uitvloeit, of als de plant gek wetft word, 'er

uitdruipt , en dat men vervolgens in de zonne-
fchyn tot grynen laat verdikken en uitdrogen.

Het heeft een zeer fterken reuk, en een zeer bit-

teren fcherpen fmaak. Men houd het voor een
zeer goede verdelende, en te gelyk weekmaken-
de gom, die de rypwording der ontftekingge-

zwellen , welke moeilyk in verëttering overgaan,

zeer wel bevordert, daarom word het op de
ontftokene kliergezwellen , zo als de bubones

, fu-
runculi, en dergelyken, zeer geprezen. In de-

zen is zy eigenlyk een trekpleifter Doch de
koude gezwellen

,
gelyk als de Scrophula, begin-

nende verhardingen, papgezwellen, enz. ontbind
zy niet zelden.

Door middel van het zand ftookt m n 'er ook
een olie uit , Oleum galbani , die in krampagtige
ongemakken der baarmoeder op den nav 1 ge-

fineerd word , en verligting geeft. Ook kan het

in verhardingen der buikingewanden van dienft

• I zyn.
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zyn. In de wyn, wynazyn , en in water word
de moedergom voor een groot gedeelte ontbon-
den , doch hét beft in twe delen geeft van wyn
met een deel water.

L. Myrrha. N. Myrrhe. H. Myrrhen.

F. Mjrrbe. E. Myrrh.

Een droog , doch olieagtig, gomharftagtig zap,

dat uit Ooftindie gebragt word. Zy heeft een
fchcrpen en zeer bitteren fmaak , en een fterken

fpeccryagtigen , doch niet onaangenameri reuk.

Men fchryft dezelve ene prikkelende , en verde-

lende kragt toe , waarom zy in pleifters gedaan

word, die voor de koude gezwellen gefchikt zyn.

De voorname deugd der myrrhe is haar zuive-

rend vermogen, dat het bederf en 't koud vuur
tegengaat. Met dit oogmerk ftrooit men ze als

een poeder op de carieufe, en rottige verzwe-

ringen, en zelfs in en over de delen die door 't

koud vuur worden aangetaft.

'Er zyn twedciiy effenden van de myrrhe, de

ene word enkel de effentia myrrha genoemd , als

de myrrhe in brandewyn ontbonden is. Zy is

een fterk bcderftegengaand , zuiverend middel

,

dat door den geeft van wyn verfterkend word.

De andere eflentie noemt men de ejfentia myrrSa

alcalifata , wanneer de myrrhe eerft enkel met een
loogzout en water ontbonden , en in ene zagte

warmte geplaatft word , daar men dan vervol-

gens goede brandewyn by giet. Deze effentie

heeft byna dezelfde kragt als de voorgaande,

doch is zy wegens het zout zeer prikkelend , en

kan dus maar in onzuivere fpekagtige verzwerin-

gen van dienft zyn.

Voorts heeft men ook in de Apotheken een

. OkUMly
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oleum of liquor myrrha per deliquium
,

gefmolten

olie van myrrhe. Men vult een hard gekookt ey,

dat door midden gefneden , en daar de dooyer

uitgenomen is , met fyn gefloten myrrhe, men
voegt het ey wederom zamen , en hangt het in

een vogtige plaats op , dan fmelt de flymerigheid

van 't ey de myrrhe in een helder, dik , roodag-

tig zap , dat de gedaante van een olie heeft. Dit

zap is een voortrerlyk balzemagtig , zuiverend ,

en 't bederftegengaand middel.

L. Aloë. N. Alo'é. H. Aloe.

F. Alo'é. E. Aloe.

De aloë is het gekookte zap der plant Van den

zelfden naam. De fmaak is bitter en met een

fpeceryagtigen reuk verzeld. In geeft van wyn
word dit gomharftagtig zap geheel ontbonden , in

warm water ontbind het zig voor een groot ge-

deelte , doch na 't verkoelen van 't water ftrykt

het grootfte gedeelte wederom op den grond ne-

der. De tincluur van de aloë' word in de Heel-

kunde zeer dikwyls , om hare bitterheid , en be-

derftegengaande kragt , op de wormagtige won-
den en verzweringen gebruikt. Doch haar ge-

bruik verëifcht voorzigtigheid, om 'er geen buik-

loop door te veroorzaken. Vele Heelmeefters

,

zegt Tissot, misbruiken de tincluur van de aloë,

op de wonden , en .vele Heelmeefters beklagen

zig, dat de gewonde lyders door de buikloop hun
ontvallen zyn. Zou het misbruik van de tincluur

der aloë tot zodanige buiklopen ook aanleiding

gegeven hebben? Tissot wierd by drie gewon-
de lyders geroepen , om dezelven van een Her-

ken buikloop te helpen , zyne eerfte fchikking

was, dat men de tinctuur der aloë van de wond
• I 2 zou
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zou wegnemen. Daarom gebied de beroem-
de Bilguer , dat men op wonden , daar maden
in de wond en in 't verband gevonden worden,
een ftuk linne, met vitrioolwater of tinctuur van
aloë nat gemaakt, over het verband zou leggen,
doch geenzins in de wond zelve brengen , om dat

zy door de vaten opgeflorpt word, en gevaarly-
ke buiklopen veroorzaakt.

L. Sagapenum. N. Sagapeen. H. Sagapen.

F. Sagapene. E. Sagapen.

Een droog gomharftagtig zap , dat van Alex-
andrie gebragt word , daar het uit de gefplete-

ne Ferula fagapenifera druipt. De fmaak is on-
aangenaam, en de reuk heet en fcherp, byr.a

als knuilook. Het is een fterk uitwendig verde-
lend middel, wanneer het op koude gezwellen
onder de gedaante van een pleifter word gelegd.

L. Camphora. N. Kamfer. H. Campfer.

F. Campbre. E. Camphor.

De Kamfer is ene byzondere vlugtige zelfftan-

digheid, die uit den zo genaamden Kamferboom,
Laurus campborifera , die meeft in Japan in 't wil-

de groeit , door ene byzondere handgreep ge-

haald word. De zuivere kamfer is zeer wit , door-

fchynend, en op het gevoel enigzins fmerig; zy
heeft enen bitteren, fcherpen, fpeceryagtigen

fmaajv , die nogthans met ene verkoelende ge-

waarwording gepaard gaat, de reuk is fterk en.

doordringend, enigermate na de rozemaryn ge-

lykende. Zy is geheel vlugtig en brand als olie,

zelfs zodanig dat het water dezelve niet kan uit-,

tyus-
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bluflchen. De geeft van wyn, de oliën, en de

minerale zuren ontbinden dezelve volkomen.. In

water, loogzoute vogten, en in de zuren uit het

ryk der planten kan zy niet ontbonden worden.

Uit dit alles blykt, dat de kamfer geen harft,

geen droge fyne olie (oleum eetbarenm Jiccicm ) ofook
geen droog vlug", zout zy , maar ene byzondere
zelfftandigheid , die hare byzondere eigenfehap-

pen heeft.

Dit doordringend middel heeft in de heelkun-

dige ongemakken, zo wel uit- als inwendig ge-

bruikt, zeer grote kragten, wanneer 'er iets ver-

deeld, of het bederf tegengegaan moet worden.
De ontftokene gezwellen kunnen de kamfer

flegts 'iri een geringe hoeveelheid verdragen , als

men dezelve ergens mede gevreven onder de

droge [hovingen mengt, anderzins vermeerdert

zy uitwendig de pyn der ontfteking.

De koude gezwellen, die niet pynlyk zyn,
kunnen de kamfer in groter hoeveelheid verdra-

gen, tot dit einde kan men dezelve in zalven en
pleifters mengen , of enkel in een zagte uitge-

perfte olie, of in geeft van wyn ontbinden. De
kamferölie is weekmakend en verdelend , de kam»
fergeeft is verfterkend en verdelend. Met den eer-

ften kunnen de harde gezwellen gevreven worden.
De beroemde engelfche Geneesheer Whytt heeft

met den oleum campboratam eenpapgtzwel, dat gro-

ter dan een vuift was, verdreven. Ik gebruikte
in zulke gevallen niets anders , zegt deze ver-

maarde Arts , als dat ik het deel twemaal daags
met den oleum campboratum liet vryven. De eer-

fte vier maanden befpeurde men gene' verande-
ring in het gezwel, doch vervolgens begon het

kleiner te worden, en ging fchielyk weg. De
daaglykfche vryving van 't gezwel, heeft zeker-'

I 3 lyk
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]yk ccn groot aandeel in de verdeling, maar de
doordringende kragt der kamfer heeft nogthans
ook veel toegebragc om de ftof van het gezwel
te veranderen. De kamfer word door vele; Schry.
vers als een middel tegen de tandpyn geroemd

,

Montagnana liet een weinig van dezelve in azyn
opkoken , en dezen azyn in den mond houden.
Hy verzekert dat dit middel alle zoorten van tand-

pyn verdryft, 't geen nogthans onmooglyk is.

Martin. Ruland genas, met een weinig kamfer

op boomwol, die hy in den hollen tand liet bren-

gen, ene voorname Dame, welker tandpyn voor
geen ander middel had willen wyken.
De kamfergeeft is voor de ontftekinggczwcl*

len te prikkelend en te verhittend, doch 'in' de

wateriigtige koude gezwellen , daar behalve het

verdelend en prikkelend vermogen , ook ene

verfterkende kragt gevorderd word, word hy in

't byzonder aangewezen.
Inwendig kan men de kamfer tot enige gryncn,

met twcmaal zo veel falpeter vermengd,, in alle

ontftekingen , als ccn verkoelend en verdelend

middel laten gebruiken, nogthans is 'ergeneont-

fteking, daar zy beter en zekerer werking doet,

dan in de roos. Want de kamfer is een der

kragtigfte zweetdryvende middelen ,
zy gaat zeer

fchielyk door het ganfche lichaam , en vermeer-

dert de uitwaaffeming zonder enige hitte te ver-

oorzaken, ja zelfs verwekt zy veeleer dc gewaar-

wording van ene verkoeling in den omtrek van de

borft. Zy brengt de ftilftaande zappen in de af-

gelegenfte delen in beweging, en bevordert de

uitdryving van de roosagtige ftof door de huid.

En in de kwaadaartige roos, daar een algemeen

bederf in de vogten is, en daar de roos fchielyk

in het koud vuur overgaat, is de kamfer om ha-
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re bederftegengaande kragt (vis antifeptica) het

lterkfte tegengift.

Frederic. HofFxMann heeft de kamfer als een
middel tegen de venusziekte aangeprezen. Hy
zegt , dat hy vele voorbeelden weet , daar deze

ziekte alleen door de kamfer, nadat 'er vooraf

een enkel buikzuiverend middel gebruikt was, ge-

nezen wierd , en dat hy in een verfche druipert

geen middej kent, dat in vermogen met cit ge-

lyk is. Ik laat dit ter bcfliffing aan de prcefne-

mingen over, doeh dit is zeker, dat de kamfer
voor het kwikzilver den weg opent, om niet in

de kleine vaten te blyven zitten. Wanneer ik

door de mercurius gummofus duizrling en be\ ing

zag veroorzaken, heb ik met een gewenfcht ge-

volg ene kamfer -emulfie laten gebruiken.

De vereniging van de kamfer met de zoete

kwik, wil men, dat in de venusziekte en in de

hondsdolheid wonderen zal doen, doch in beide

gevallen fchynt hetmy dat het kwikzilver het mee-
fte uitvoert.

Hoffmann merkt verder aan, dat de kamfer

de prikkelende eigenfehap der fpaanfche vliegen

beteugelt, zo dat zy niec zo hevig op de nieren

werken; dienvolgens kan men by de blaartrek-

kende pleiftcr een weinig kamfer mengen , of in-

dien 'er reeds fnydingen in 't wateren door dit

kerfgedierte veroorzaakt zyn , kan uitwendig het

unguentum album camphoratum , en inwendig ene
amandelmelk reet kamfer gebruikt worden.
Men kan de kamfer het beft inwendig geven

,

wanneer men dezelve met de flym der arabifche

gom fyn vryft.

De oleum camphoratum , unguentum album campho-

ratum , de fpiritus vini camphoratus , of de fpiritus

vini camphoratus crocatus , behalve de pleifters
,
zyn

• I 4 de
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de voorfchriften der kamfer, daar men het DU
fpenfatorium chirurgicum over kan nazien. Voor
de ogen gebruikt men de kamfer met de lapis di-

vinus, of optbalmiciis. Onder ene andere gedaan-
te kan het oog de kamfer niet verdragen.

L. Mofebus. N. Muskus. H. Bifam.

F. Musc. E. Musk.

Is ene byzondere dierlyke zelfftandigheid , die

de gedaante van geronnen en gedroogd bloed

heeft. Zy word in de muskuskat in een klein

zakje, dat in den omtrek van de navel ligt, ge-

vonden. De befte muskus komt uit Tonquin,
de flegtfte uit Rusland. De muskus heeft een
bitteren, en enigzins fcherpen fmaak, doch een
lieflyken reuk , die den meeften aangenaam is.

De muskus is een geneesmiddel , dat in de oo-

fterfche landen zeer hoog gefchat word, by ons

gebruikt men het flegts om den goeden reuk in

kleerpoeders, zeepballen, enz. Voor enige ja-

ren maakten de Engelfchen veel gerugts van de

muskus tegen de honds- dolheid , (jabies canina)

volgens proeven, die reeds in Tonquin genomen,
en door hun met een goeden uitfkig dikwyls her-

haald waren. Zy fchreven 16 grynen daar van
vóór, om met even zo veel bergrood (cinnabaris')

in te geven , en beweerden dat de lyders meeftal

door twe giften daarvan genezen wierden. Dok-
tor Wall heeft onlangs een berigt van ene bui-

tengewone werking van de muskus in de morbi

convuljivi medegedeeld : hy verhaalt , dat twe per-

zonen, die door den beet van een dollen hond,
aan een fubfiütiis tendinum, ongewone benaauwd-
heid, en flaaplooshei 1 onderhevig waren, door

't gebruik van twe giften van de muskus, waar-

van
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van ydere .16 gryn bedroeg, volkomen van hun
ongemak herfleld wierden. Indien dit middel,

uit hoofde van een fterke kramp in den mond niet

ingegeven kan worden, dan moet men het door

. een klyfteer in 't lichaam brengen.

In de tetanus en fpasmus cynicus , '(hondskramp)

die zoorten van kramp zyn , wanneer zy uit ene
beledigde zenuw ontftaan , welke dikwyls'de krag-

ten van alle bekende geneesmiddelen te leur ftel-

len , heeft de heer Dr. Hóuk, een zeer ervaren

éngelfijh Veldarts , de muskus met de opium ver-

enigd, veel kragtiger bevonden, dan wanneer
de opium alleen gegeven wierd.

Schrock brengt voorbeelden van tandpyn by,
die hy dikwyls uoor een watertje geftild heeft,

daar muskus in was, en dat hy in het oor van de
pynlyke zyde had laten druipen. Voor het

overige moet men nog weten , dat men dikwyls

een gryn muskus onder de zalven mengt, om de-

zeiven een goeden reuk te geven , of op dat men
in gezelfchappen de zalven, die op heimei} ke
plaatzen liggen , niet rieken zoude , want voer
de muskus hebben dergelyke lyders ene betere

verfchoning.

L. Gummi anima. N. Gom anime. H. AnU
men-gummi. F. Gomme anime,

E. Gum anime.

Is een harft. , die uit den ftam van een grote

merikaanfche boom, door gemaakte infnydingen,

van de Indianen verzameld word; Deze harft-

heeft een gcringen aangenamen reuk, en weinig
of geen iinaak Zy word volkomen in geeft van;

wyn ontbonden. In wondpleifters word ze by

• 1 5 ons
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ons zelden gebruikt, maar voornaamlyk dient zy
uitwendig tot het beroken tegen zwervende
zinkingen, of verlamde leden.

L. Caranna'. N. Carannaharft. H. Caranna-
harz. F. Gomme de Caragne. E. Caranna.

Deze' is een harftagtige zelfstandigheid j die

ui 1 Nieuw Spanje gebragt word, daar ze uit een

zoort van Palmboom druipt. Deze harft heeft

een aangenamer) fpeceryagtigen reuk, maar zy is

ze.r taai en bitter van fmaak. In geeft van wyn
word zy geheel ontbonden. Wanneer men ze

tot een pleifter wil maken, dan laat men d.zelve

maar weck worden in een warm mortier , en zo
maakt men 'er hoofdplcifters van tegen de tand-

pyn. Zy word ook onder de rook werken ge-

mengd. Men meent, dat zy behalve de verde-

lende , ook nog ene byzondere pynftillende kragt

hebbe.

L. Gummi Benzoë. N. Benzoïn. H. Ben-

zoë. F. Benzoïn. E. Benzoin ,

or Benjamin.

De benzoin is een welriekende harft, die een

icherpen fmaak heeft,* en zig niet in water, maar

alleenlyk in oliën en in geeft van wyn laat ont-

binden. Dit harftagtig zap vloeit uit een groten

boom , die in beide de Indien natuurlyk groeit.

Het voornaamfte gebruik van de benzoïn is tot

de rookwerken , en als een blanketzel. Nogthans

is zy ook in de Balfamus tranmaticus.

Men trekt 'er met den geeft van wyn ene effen-

de uit. Als men enige droppels daarvan in wa-

ter
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ter giet , word 'er 't zelve geheel melkagtig door,

dit noemt men dan maagdemelk , daar men zig

veel mede pleeg te wafchen; doch deze zelfde

melk kan ook als een zagt , balzemagtig wondwa-

ter gebruikt worden , inzonderheid wanneer men
de effende in kalkwater heeft laten druipen Men
doet ook wel een gryn van de benzoïn onder zal-

ven , die fterk na de oliën ruiken , om 'er enen

aangenamen reuk aan mede te delen.

L. Gummi Elemi. N. Gom Elemi. H. Gum-
mi Elemi. F. Gomme Elemi.

E. Gum Elemi.

Een harft die uit de fpaanfchc Weftïndiën

komt , daar zy uit de Arbor elemnifera druipt.

Zy heeft een Herken , doch niet onaangenamen
reuk.

Om de weekmakende , en te gelyk zagt prik-

kelende eigenfchap , heeft men, dezelve onder' de
verdelende en zagt rypmakende pleifters eh zal-

ven gedaan ; men gebruikt nogthans dezelve ook
in menigte, als een balzemagtig middel, in de

Balfamus Arcai , die eenzagte ettermakende wond-
balzem is. Men kan de poeder van de gom ele-

mi ook op de kwetzingen van pees-, en zenuw-
iigtige delen ftroyen.

L. Maflix. N. Maftik. H. Maflix.

F. Maflic. E. Gum majlic.

Een harft, die uit den boom Lentifcus uitwaas-

femt, welke in Chio in menigte word gevonden.
Deze harft heeft een aangenamen reuk , voor-
naamlyk als 2e in 't vuur geworpen word. Het
• wa-
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water ontbind dezelve niet, maar de oliën ert

geeft van wyn zyn hare ontbindmiddelen.

Wanneer men ze kauwt
, blyft zy door de taai- •

heid aan de tanden hangen. De gekauwde klomp
laat zig dan uitrekken , even zo goed als zy zig

vooraf laat vryven.

Men gebruikt dezelve veel uitwendig onder de

verfterkende rookwerken , zo raad men ook de-

zelve enkel te kauwen tegen de tandpyn , en orn

het tandvleefch vaft te maken. Indien men de

maftik, met zand veimengd zynde, overhaalt,

bekomt men een helderen, gelen olie daarvan

,

Oleum mafiiches , die men onder verfterkende

pleifters als een goed ingrediënt kan. gebruiken.

Men heeft een gekookte maftikölie, oleum mafti-

cbinum , wanneer de maftik met rozenolie word
afgekookt, die men ook zeer tot yerfterking van

verzwakte delen aanpryft.

Verder heeft men van 'de maftik de EJfentia

maftichina t
als men de maftik in geeft van wyn

ontbind. Deze eflèntie is byzonderlyk in de been-

vreter een kragtig middel. Boerhaave was ge-

woon deze effende met rozewater te verflappen,

dan heeft men een zeer kragtig middel op de been-

deren , die door wonden ontbloot zyn , en zelfs

op de hoofdwonden, die zy fchielyk geneeftjdit

middel, fchoon het geeftryk is, verhindert nog-

thans de verëttering niet , zo als ik .zelfs heb

waargenomen.

L. Tacamahaca. N. Tacamahak. H. Ta-

camahak. F. Gomme Tacamahaque.

F. Gum Tacamahaca.

Js een harft die een fpeceryagtigen fmaak , en
eer/
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een fterken goeden reuk heeft , zy vloeit uit den

boom Tacamahaca,) die in Nieuw Spanje in me-
nigte groeit. Zy is zeer taai én fterk klevende,

waarom men dezelve tot hegtpleifters kan ge-

bruiken. Velen menen, dat net een zeer pyn-

ftillend middel is , en laten ze daarom , onder de

gedaante van een pleifter tegen de tandpyn ag«

ter de oren leggen. Anderen beroken 'er zig

mede. By de Indianen word deze harft tot ver-

deling, of rypmaking der gezwellen gebruikt.

L. Gummi Sandaraca. H. Zandrak. H.
Wachholderharz. F. Gomme deGené-

vrier. E. Gum Sandaracha.

De zandrak is de harft van een Jeneverboom,
die meeft in Afrika groeit. Zy laat zig alleen in

oliën en in den geeft van wyn ontbinden, in 't

water blyft zy onöntbonden. Zy is van gedaan-

te byna als de maftik, fmaakt taai en harftagtig,

en heeft een aangenamen reuk , als zy aangefto-

ken word, daarom word zy ook veel onder de

rookpoeders gebruikt ; alhoewel zy ook gelyk

als de andere harften , in verdelende, of ryp-

' makende pleifters , en zalven, zou kunnen ge-

bezigd worden.

L. Pix. N. Pek. H. Pech.

F. Poix. E. Pitch.

De pek is ene weke ,
taaije

,
witagtige gele

harft , die uit de harftagtige bomen , zo als de

Pynboom, de Denneboom , de Cederboom,
de Lorkeboom, en anderen

, gekookt word.

Het
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Het eerfte dat 'er af komt , is de vloeibare pek,
of teer Pix liquida, die tamelyk dun is, men ge-

bruikt dezelve tot hegtpleifters om wonden te

verenigen , immers tot zodanige pleifters wor-
den middelen verëifcht, die IterK aan de huid kle-

ven , en 'er ongemaklyk weder afgaan.

Wanneer mende natuurlyke vloeibare pek lan-

ger kookt, word zy dikker cn hyna geheel droog,

deze noemt men dan droge pek , Pix ficca. Men
doet deze pek meefl: onder de pekpleifters , die

de ouden Dropacifmus noemden, en in de ge-

daante van een muts over de zere hoofden lei-

den , en dan wederom met geweld 'er aftrokken,

om de fchurft, tinea, te genezen. Zy noemden
deze pekpleifters ook Pfilotra , of Depilatoria, om
dat men ze niet wel van de huid kan krygen , zon-

der de wortels van het hair daarmede uit te trek-

ken. Doch deze geneeswyze is als zeer fmert-

lyk, vreed en haatlyk aan te zien, nadien door

hec geweldig aftrekken van de pekkap de huid

word opgefcheurd, het bloed langs den rug en 't

aangezigt afloopt , en het opgefcheurde deel met
ene fcherpe loog , en vervolgens met een an-

dere zalf moet beftreken worden. Daarenboven
moet deze vrede handelwys dikwyls meer dan

twintig of dertigmaal herhaald worden , voor dat

de onzekere genezing volgt. De twe beroemde
franfche Geneesheren Buchoz en Marquet heb-

ben daarom andere manieren om de tinea te ge-

nezen beproefd, en hebben cok gelukkig in het

fedum acre flore luteo en in de rode Praecipitaat een

voldoende fpecificum gevonden. Zie Illecebra , en

Mercurius pracipitatus ruber.

Voorts bereid men nog uit de vloeibare zuive-

re teer het Infufum picis, of teerwater, als men
en-
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enkel water op de vloeibare zuivere teer giet

,

dit met een fciionen lepel omroert, en dan , na-

dat het enige dagen geftaan heeft, 'er wederom
afgiet. Dit is dat teenvater, dat van den Ier-

landfchen BhTchop Georg. Berkeley door zjTne

loffpraken zo hoog geroemd wierd. Het is een
zuuragtig en te gelyk balzema^tig water, waar-

mede Lebeau door het uitwendig gebruik pyp«
zweren heeft genezen. Doch Hasselquist heeft

door deszelfs in-, en uitwendig gebruik vele on-
gemakken van 't hoofd, 'de melaatsheid en de
venusziekte verdreven. Daaglyks moet 'er een,
of twe pond van gedronken worden.

* VIII. Klas.
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VIII. KLASSE.
bltuminosa. aardh arstagti ge

Genees middelen.

De lichamen welker voornaam zamenftcllend

gedeelte die minerale oliëagtige zelfflan-

digheid is, welke de Natuur onder de aarde voort-

brengt, worden aardharftagtige , of bituminofa ,

genoemd.
Wanneer ene zoute zelfïlandigheid , in hetRyk

der mineraLn , zig innerlyk met ene oliëagtige

ftof verenigt, dan ontftaat 'er ene aard harft, die

in 't vulir brand, en daarby een ro ;k en byzon-

deren reuk van zig geeft. Men kan van de aard-

harften c eigenfchap der oliëagtige delen, of de

gefteltenis der zuren niet genoegzaam bepalen.

Zommige geven in 't vuur een aangenamen , an-

dere een hinderlyken reuk. 'Er zyn vloeibare en

ook vafte aardharften.

De aardharften zyn van de harften der plan-

ten , en van de zwavel , zeer onderfcheiien
,
zy

laten zig niet in den geeft van wyn , zo als de

harften der planten , of ook niet in de vette oliën

,

gehk als ce zwavel, ontbinden. In het water

kunnen dezelve ook niet ontbonden worden.

In de Heelkunde worden de aardharftagtige

middelen als zuiverende , zagt prikkelende , ver-

delende, weekmakende, helende en 't bederf te-

gengaande geneesmiddelen , onder verfcheidene

gedaanten , en met verfchillende oogmerken,
gebruikt.

L.
r
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L. 'Petroleum. N. Steenolie. II. Steinöl

F. Peirole. E. Rock-oil.

Is een vloeibare aardharft, van een fterken

reuk , die na de amber gelykü. Hy zweet op e-

nige plaatzen van zelfs uit de aarde , of uit de

fcheuren der rotzen. De Steenbefchryvers heb-

ben den fteenölie in drie zoorten verdeeld, den
witten noemt men Napbtba, den zwarten Maliha,

en de gele, of bruinagtige fteenölie heeft eigen-

lyk den naam van Petroleum , of fteenölie , behou-
den.

Deze oliën worden byna in alle
?
doch het meeft

in de warme landen gevonden. De fteenkolen

geven door de deftillatie een olie, die zeer wei-

nig van den fteenölie onderfcheiden is. Hy is

niet zo verhittend als de terpentynölie , en fchynt
daarom op kwetzingen der zenuwen, en derge-
lyken , zeer heilzaam te zyn. Hy word voor.
naamlyk tegen de koude gezwellen

, verouderde
zinkingen , verlammingen , en om de ongemak-
ken die de vorft veroorzaakt voor te komen

, aan-
geraden. Daarom is het een ingrediënt van 't

Emplaftrum ifebiaticum , en 't Unguentum ad tabida

membra.

L. Succinum. N. Brandfteen. II. Agtjleiu.

F. Carabé. Ë. Amber.

Is eera bitumen , of aardharft , die uit de zee
gevifcht , of uit de oevers der zee gegraven word.
De brandfteen heeft in zyne zelfftandigheid zeer
weinig reuk of fmaak. Doch wanneer hy aange-
ftoken word, geeft hy een fterken harftagtigeti

reuk, die den brandfteen eigen is, van zig af.

K In
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In dezen rook is een. zeer vlug zout, dat de ze-

nuwen van den reuk op ene byzondere wyze kan
prikkelen. De Vroedvrouwen piêgen de nicuw-
geboorne kinderen , als zy geen teken van leven

gaven , den aangeftokencn brandfteen onder den
neus te houden, om te zien zy nog leven. Men
gebruikt den brandfteen zeer veel als een verde-

lend rookwerk tegen de zinkingen, de tandpyn,

de gezwellen, en de pyn in de gevrigten: Voorts
gebruikt men hem ook uitwendig onder de ellen-

den in de wonden der beenderen en vleefchiigtige

delen. De brandfteentinóluur, die met een loog-

zout bereid word , EJfentia faccini alcalifata, is op
de wonden al te fcherp. De Balfamus faccini, is

een zcnuwbalzcm.

L. Amhra. N. Amber. H. Ambra.
F. Ambrepïfe. E. Ambre-gris.

De amber is een aardharft, die op de opper-

vlakte der zee dryft, of op de oevers derzeive
opgeworpen gevonden word. Zy heeft een Her-

ken goeden reuk, en zou het aangenaamfte mid-

del voor de rookwerken zyn , indien Zy niet zo

hoog in prys was. Zy word in den geeft van

wyn en in de wezenlyke oliën volkomen ontbon-

den ; doch niet in uitgeperfte oliën , of water.

De EJfentia Ambra, en de olie zyn voor 't uit-

wendig gebruik te koftbaar. Tegen den Hinken-

den adem, kan men nogthans koekjes van de
amber gebruiken.

L. Afphaïtum. N. Jodenlym. H. Bergpech.

F. Bitume judaïque. E. Jews-pitcb.

De jodenlym is een ligte, vafte aardharft, die
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zeer zwart van kleur is. Zy heeft zeer weinig

fmaak, en byna geen reuk, ten zy dezelve heet

gemaakt word, dan geeft zy een Herken pekag-

tigen reuk van zig. Zy word in verfcheidene de-

len van Egypten in menigte in de aarde , en aan

de dode zee gevonden. Egter vinden wy in on«

ze landen ook aardharftagtige zelfftandigheden

,

die een veel fterkeren pekagtigen reuk hebben

,

en met de ware jodenlym zeer na overeenkomen.
Aan deze aardharft word een grote verdelende en
zamentrekkende kragt toegefchreven. De Perzen
en Indianen gebruiken ze, om hunne lichamen
mede te balzemen. Zy komt onder de uitwen-

dige balzems , die ze een zwarte kleur geeft. On-
der de digeftif - zalven , en verdelende pienters

• kan zy ook gebruikt worden. Men meent voor-
naamlyk, dat zy de kwaadaartige verzweringen
zuivert , het bederf tegengaat, en dezelven heelt.

L. Lithantraces. N. Steenkolen. H. Siein-

kohim. F. Cbarbons de terre.

E. Stom - coals.

De aardharftagtige ftenen , die gebruikt wor-
den om te branden, noemt men fteenkolen, zy
zyn terra bituviinofa , en ontftaan uit een kleiaar-

de die van de ftcenölie doordrongen is, want de
houtskolen zyn werklyk aangeftoken aardharftlig-

tig hout. De heer Morand bedagt om kunftige

modderbaden uit fteenkolen en water te maken

,

die na de confidentie der minerale modderbaden
met eikanderen gemengd waren. Morand be-

diende zig hiervan in dezelfde gevallen , daar
• zwavelagtige modderbaden, die weekmakend en

verdelend zyn, wierden aangewezen. In de ver-
* K 2 zwak-
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zwakking der leden , by de gezwellen der gevrig-

ten , en by het opkrimpen der pezen en zenu-
wen, dat op grote wonden volgt, doet dit kun-
ftig aardharllagtig modderbad veel dienft. Ik

heb in een gezwel van 't gevrigt onlangs met
onze lleenkolen de proef zelf genomen, maar
ik had 'er wat geeft van wyn onder gemengd. In

de tyd van 48 uren wierd het ganfche kniege-

vrigt 'er zeer rood door, 'er ontftonden enige

honderdc kleine blaasjes, doch zonder merkly-

ke p.yn. Ik liet het gevrigt 48 uren met droge
doeken beleggen, de roodheid verdween, en de

omflag uit de lleenkolen wierd herhaald, de blaas-

jes en de roodheid kwamen op nieuws wederom,
ik liet dezelven door droge doeken opdrogen,
en na dat ze in enige dagen verdwenen, wierd

de modder zonder geeft van wyn gemaakt, die de

lyder zeer wel verdragen kon , en waardoor hy
in drie weken wierd genezen.

Voorts geven de lleenkolen door de deftilla-

tie een olie, die van den fteenölie zeer weinig

verfchilt , weshalve hy ook in dezelve omllan-

digheden, even als de lleenölie van dienlt kan

zyn.

L. Sulphur. N. Zwavel. H. Schwefel.

F. Soufre. E. Sulphur.

De zwavel is ene gele zelfllandigheid uit het

ryk oer mineralen, die in een geringen graad

van hitte fmelt, in een fterker volkomen vlug

word, en ligt vuur vat, dat met ene blauwe vlam
brand, en met een verftikkenden zuren damp ge-

paard gaat. Zy laat zig in de loogzoute vogten,

en oliën, doch geenzins in de zuren, water, of

wynagtige geeften, ontbinden.

De-
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Dewyl de zwavel uit ene brandbare flof, die

door het vitrioolzuur vaft gemaakt is, beftaat, is

zy byna de aardharft gelyk, en daarom ftel ik de-

zelve in deze KlalTe.

De meefte zwavel, die in de Apotheken gevon-
den word, krygt men uit zekere mynen , door
ene zoort van deftillatie, of zy word door de
kond zamengefteld, als het vitrioolzuur met brand-

bare ftoffen verenigd word.

De zwavel is een beroemd geneesmiddel tegen

de ongemakken van de huid , het zy ze inwendig
gegeven , of uitwendig gebruikt word. Zommi-
gen hebben gemeend, dat de zwavel gevaarlyk

ware , als zy uitwendig tegen het fchurft gebruikt

wierd; om dat, zo als dezelve inwendig gebruikt

zynde, de flof der ziekte na buiten dryft, meende
men datzy ook aldus dezelve in het bloed dryft , in-

dien zy uitwendig word gebezigd. Dit gevoelen ,dat

door enige nieuwe Schryvers verdedigd is, heeft

geen genoegzamen grond. De zwavel heeft byna
zelfde werking, of zy inwendig, of uitwendig

gebruikt word, in beide gevallen word dikwyls

de uitflag na het eerde gebruik derzelve veel fter-

ker. De zwavelzalf kan wel door hare vettig-

heid de zweetvaten en poren , daar de fchurfte

Hof door uitwaalTemt, verftoppen, en dus de-

zelve verhinderen uit te waalïemen. Doch dit

word door de zalf, en geenzins door de zwavel,

veroorzaakt. Men gebruikt de zwavel uitwen-

dig tegen de fchurft, en andere ongemakken van
de huid , het beft in een wafchwater , of bad.

'Er zyn verfcheide natuurlyke zwavelbaden, die

ene vlugge zwavel bevatten , zo als by voorbeeld
het Badnerbad ; men kan egter ook uit gelyke de-

len kalk en zwavel , als men van yder een pond
in dertig pond rivierwater enige reizen in 'c ko-

K 3 ken
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ken laat opbruillchen , een kunftig zwavelbad be-

reiden, dat even zo kragtig is als de natuurlyke
zwavelbaden. Zie Tbermce fulphurca. Doch in-

zonderheid kan men de zogenaamde lever van
zwavel, of Hepar fulphuris , zeer geichikt tot

zwavelbaden gebruiken , om dat een groot ge-

deelte van de zwavel , dat in dit middel door het

loogzout reeds ontbonden is, zig zeer wel in 't

water laat ontbinden. Twe oneen zyn voor een
bad genoeg ; ik heb hiervan de befte werking in

alle die ongemakken gezien , welke door het Bad-

nerbad genezen worden.
De zwavel word inwendig, als een fpecificum

om de fcropbulce te verdelen, aangeprezen: en uit-

wendig houd men het Emplaflrum diafulpburis Rn-
landi, dat uit terpentyn, lynölie, en zwavel ge-

maakt word , voor het befte middel tegen dezel-

ven. Ik heb 'er zelfs in een boosaartig verzwo-

ren fcrophuleus oorkliergezwel ene zeer goede
werking van gezien.

Zeer byzonder en aanmerkenswaardig is het,

dat het kwikzilver , door het bymengen van de

zwavel , byna geheel werkloos word ; en fchier

even op dezelfde wyze het fterke Koningje van

het fpiesglas: het wegëtend vergift van 't rottc-

kruid, (Arfenicuuï) word ook door 't bydoen van

de zwavel byna onfchadelyk, zo als we in 't oper-

ment zien.

IX. KLAS-
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Balsamica. Balzemagtige
Geneesmiddelen.

De Geneesmiddelen , die een balzemagtig zap

bevatten , of in der daad natuurlyke balzems

zyn , worden onder deze Klafle gerekend.

Natuurlyke balzems noemt men die vloeibare

olieagtige , fpeceryagtige zelfftandigheid , die van
zelfs, of door infnydingen , welke men opzettelyk

in zekere bomen' maakt, om ene grotere hoe-

veelheid te bekomen , uit dezelven vloeit.

Deze natuurlyke balzems maken dus de plan-

ten daar ze in 'vervat zyn balzemagtig. Dezelve
balzems hebben hunnen reuk en vloeibaarheid

llegts van een meer of minder aanmerklyk gedeel-

te van wezenlyken, vluggen olie, dien zy bevat-

ten. De fcheikundige ontbinding van deze bal-

zems toont , dat dezelven een wezenlyke olie der

planten zyn , die door een zuur verdikt is.

'Er zyn vele zoorten van natuurlyke balzems,

zy zyn niet wezenlyk, maar alleeniyk door hun-
nen reuk en dikte, van elkander onderfcheiden.

De kragten der natuurlyke balzems zyn bederf-

tegengaande, prikkelende, verdelende, zuiveren-

de, en helende.

Door deze natuurlyke balzems kan men de

ganfche oppervlakte der wond derwyze bedek-

ken , dat zy tegen de lugt, die de wond zou uit-

drogen, beïchermd is. Dewyl deze balzems door

haare taaye vettigheid zeer wel kleven , en een

zagt, fpeceryagtig zuur in zig hebben, dat alle

» K 4 be-
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bederf tegengaat , zo zyn zy ten allen tyde by
uitnemendheid als wondhelende middelen ge-

roemd. De Vryheer van Swieten zegt, indien

deze balzems in ene behoorlyke hoeveelheid, en
zagt warmgemaakt , op dat zy des te gelyker uit-

gebreid worden , op de vlakte der wond worden
gebragt , dan bedekken zy de tedere vaten , door
hunne vettigheid weren zy de lugt af, en ver-

hinderen dus de uitdroging, ook komen zy te

gelyk het bederf der uitgeftorte zappen voor.

'Er zyn nogthans wonden die ten uiterfte aan-

doenlyk zyn , en die van den reuk der natuurly-

ke balzems verhit, pynlyk , en ontdoken wor-

den , in dit geval kan men de balzems met wat

vet mengen, om derzelver prikkelende fcherpte

te verzagten. De balzem van Arcteus is in de

Apotheken reeds op deze wyze bereid. Doch
wonden en verzweringen , die door de natuurly-

ke balzems met vet vermengd al te fterk etteren,

en fponsagtig worden, vorderen zamentrekken-

de balzemagtige wondmiddelen , zo als 'er vele

wondwaters zyn.

Men kan de balzems met geeft van wyn tot

effenden voor de wonden ontbinden , en 'er ver-

volgens wondwaters uit maken. Met dooyers

van eyeren en honing kan men deze balzems tot

wondzalven gebruiken, met was, olie , lood, ge-

ven ze de belle wondplcifters , nadien zelfs zo-

danigen dezelven gemaklyk kunnen verdragen,

wier huid byna van alle vettigheden ontdoken
word. Voor 't overige dient men te weten,
dat deze natuurlyke balzems op wonden en ver-

zweringen, die ontftoken zyn , niet kunnen ge-

legd worden, voor dat de ontfteking door week-
makende middelen tot verëttering gebragt is , om
dal deze balzems ene ontftokene wond prikkelen,
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en de toevallen vermeerderen, ten zy dezelven

met zeer veel vet vermengd zyn. De kanker-

.agtige verzweringen kunnen ook geen natuurly-

ke , of kunftige vette balzems verdragen.

Wat de balzemagtige planten aanbelangt , de-

ze zyn zodanige , waaruit de natuurlyke balzems

vloeyen , en ook enige andere , die een balzem-

agtig zap dragen ; dezelven worden in wat wyn

,

geeft van wyn, of loog van potas geweekt, en
vervolgens in water afgetrokken , op deze wyze
kan men balzemagtige hand-, of voetbaden ma-
ken, die in delen, daar zeer vele, en grote hol-

le verzweringen zyn, ene wonderbare werking
doen, indiervoegen heb ik vele holle verzwerin-

gen aan handen en voeten genezen, die anderen

na langdurige infpuitingen zonder hoop van ene
mogelyke genezing verlieten.

L. Balfamum Copaiva. N. Wondbalzem.
H. Copaivabalfam. F. Baume de Co-

pau. E. Balfam Capivi.

Is een vloeibaar harftagtig zap , dat uit de in-

fnydingen van den groten Copaivaboom druipt,

die in de fpaanfche Weftindiën groeit. De reuk
is aangenaam, doch de fmaak is bitteragtig en
bytend.

De zuivere wondbalzem kan volkomen in geeft

van wyn ontbonden worden , inzonderheid als in

dit ontbindmiddel te voren loogzout gedaan is.

Hy is een zagt prikkelend, zuiverend, en 't be-

derftegengaand middel , en kan in dooyers van eye-
ren , of in vet ontbonden als een voortreflyke
wondbalzem gebruikt worden.
De Copaiva - balzem word inwendig, tof 15

droppels, met zuiker-gevreven , en tot een bal-

» K 5 iem-
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zemzuiker gemaakt, als een uitftekend middel
tegen de druipert en witten vloed geroemd. Doch
hy is verhittend gelyk als alle balzems , en kan
dus alleen plaats hebben, als 'ernogpyn, nog
o^tltcking in de pisbuis is.

L. Balfamum peruvianum. N. Balzem uit

Pent. H. Pcruvianifcher Balfam. F.

Bwme du Perou. E. Indianbalfam.

Wy hebben twederly zooiten van peruviaan-

fche , of indiaanfehc , balzem , den witten , en den
zw arten.

De zv arte peruviaanfehe balzem word door
het koken in water uit een fterk riekende ftruik,

die in Peru en andere warme delen van Ameri-
ka groeit, uitgetrokken. Deze balzem, zo als

hy ens gebragt word , heeft byna de dikte van
honing, ene bnynrode, zwartügtige kleur, een
aangenamen fpeceryagtigen reuk, en een zeer

heten, bytenden fmaak; hy is dus veel fcherper,

en prikkelender dan de copaivabalzem. Hy word
uitwendig tot zuivering en heling der wonden
en verzweringen gebruikt, als mede ter verde-

ling op verlamde leden , en beginnende rok -ge-

zwellen, gelegd.

Deze balzem vermengt zig met water, melk,

uitgeperfte oliën , vettigheden der dieren , of was.

In de koude laat hy zig met den uitgeperften olie

van de muskaatbloelTems mengen , doch wan-

neer het mengzel naderhand door de warmte vlug

word, dan fcheid de balzem zig af, en zinkt op

den grond.

De witte balzem uit Peru riekt aangenamer

dan de vorige, hy is zo fcherp niet, en witter

van
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van kleur. Deze word ons zeer zelden gebragt.

Men geeft voor , dat hy uit den ftam van gemel-

de ftruik, daar de zwarte peruviaanfche balzem

uit gekookt word , door de infnydingen die 'er

in gemaakt worden, van zelfs uitzweet. Deze
balzem word by uitftekendheid in ongemakken

der zenuwen, als een fpecificum, aangeprezen.

L. Balfamum tolutanum. N. Balzem van To-

lu. H. Tolubalfam. F. Baume de Tolu.

E. Balfam of Tolu.

De balzem vanTclu is het harftagtig zap, dat-

uit een zoort van balzemdragende pynboom komt,
die in Tolu in de fpaanfche WefHndiè'n groeit.

Deze balzem heeft een geelagtige bruine kleur,

die na het rode overhelt , en is dik en kleverig.

De reuk van dezen balzem is ongemeen aange-

naam , enigzins na dien van limoenen gelykende

;

de fmaak is warm en zoetagtig. Hy heeft niets

van dat walglyke , dat de andere balzems by zig

hebben. Zyne helende kragten zyn dezelfde als

van den balzem uit Mecca. Inwendig moet hy
byzondere kragten in het genezen van den zaad-

vloed , die niet venerifch is
,
getoond hebben.

Hy komt met den balzem uit Mecca in krag-

ten overeen , en zommigen geven 'er van voor,
dat hy de verfche wonden zo wel geneeft , dat

zy niet het minfte lidteken na laten, 't geen wel
waarfchynlyk niet in zyne volle uitgebreidheid

moet verftaan worden , fchoon hy voor 't overi-

ge iets uitnemends heeft , dat zo wel balzemag-
tig is en het bederf tegengaat, als dat het door
zyne kleverige hoedanigheid tot het genezen van
gewonde delen-

zeer gefchikt is.

L.
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L. Ofob'alfamum. N. Balzem uit Mecca.

H. üpobalfam. F. Baume de Mecque.

E. White balzam.

De balzem uit Mecca is een harftagtig zap , dat

uit een boom komt, die altyd groen is, en in

Arabie van zelfs groeit. De inwoners van 'tge-

lukkig A ibie maken wonden in dezen balzem-

drg'genden boom, met oogmerk om 'er 't fynfte

gedeelte van dit zap uit te halen. Deze balzem
die natuurlyker wyze uit dezen boom uitwaas-

femt , is naauwlyks in Europa bekend ; wy heb-

ben allecnlvk de flegtfte zoorten, die door 't zagt

koken uit de bladeren en takken word gehaald.

Voorheen was deze ook zeer duur, doch thans

word de boom mcnigvuldiger en fterkcr in Ara-
bie geteeld; en daardoor kan men den balzem uit

Mecca reeds gemaklyker bekomen: enige Hoven
krygèn dezelven uitftekend goed , door hunne
Gezanten aan het Turkfche Hof, die hem als een
gefchenk overvoeren. Deze balzem is by de Oo-
fterfche volken in groot aanzien , zo wel als ene
welriekende zalf, en een blanketzel, dan ook als

een zeer kragtig wondmiddel.

De ware balzem uit Mecca is volgens Alpinus
in 't begin troebel en wit, hy heeft een zeer fterk

bytenden reuk, en een bitteren, fcherpen, za-

mentrekkenden fmaak. Hy moet de kragtigfte on-

der alle wondbalzems zyn , 't geen ik uit zynen zagt

zamentrekkenden fmaak voor waarheid aanneme.

L. Styrax liquida. N. Weke Storax.

H. Flïiffiger Storax. F. Storax liqui-

de. E. Liquid Storax.

't Geen doorgaans onder dezen naam voor-

komt ^
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komt , is een weke ,
harftagtige , vloeibare zelf-

ftandigheid , die een graamve kleur , en een zwak-

ken reuk heeft, welke na de vafte ftorax gelykt.

Men meende eertyds dat het geen natuurlyk, maar
een kunftig mengzel was, uit de vafte itorax en
andere dingen. Doch volgens het berigt van Pe-
t i ver bekomt men dit zap uit een boom, die

op het eiland Cobros, in de rode zee, groeit.

Zy heeft een balzemagtige kragt, weshalve de

vloeibare ftorax tot wondzalven , en pleifters kan
gebruikt worden.

L. Terebinthina. N. Terpentyn. TI. Ter-

pentin. F. Terebenthine. E. Turpentine.

De terpentyn is een harftagtig zap, dat uitden
Terpentynboom druipt, zy heeft doorgaans de
dikte van dikke honing, kleeft ongemeen fterk

aan de huid , is zeer taai , helder en" byna door-

fchynend, van een witte geelagrige kleur. Zy
heeft een verwarmenden

,
bytenden , bitteren

fmaak,en een welriekenden balzemagtigen reuk.-

Men heeft in de Apotheken vier zoorten van
terpentyn: de gemene, de venec-iaanfche, de
ftraatsburgfche , en de terpentyn die uit Chio, of
Cyprie komt. Alle deze terpentynen zyn alleen-

lyk in zuiverheid en balzemagtige fcherpte on-
derfcheiden. Zy worden als zagt prikkelende,

en bederftegengaande middelen in de Heelkunde
daaglyks gebruikt. Dewyl de terpentyn

,
gelyk

als de overige natuurlyke balzems,op de wonden
en verzweringen een taaye kórlï maken, wan-
neer men dezelve daar mede belegt, en te gelyk
door hunne fcherpte te veel prikkelen, en de zap-

pen aanlokken , zo moet men 'er vetten bydoen

,

» of
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of dezelve met dooyer van ey zodanig tragten te

ontbinden, dat ze de kragt om 't bederf tegen
te gaan. te zuiveren, en te helen, niet geheel
verliezen , maar nogthans daar door meer week-
makend worden. Hieruit kan men de digeftif-

zalf beöordeelen, die uit terpentyn beftaat, wel-
ke met dooyer van ey, en als men dezelve meer
weekmakend hebban wil, met een zagten olie,

ontbonden word; zy is weekmakend , zeer zagt

prikkelend, en ettermakend, men gebruikt de-

zelve om verzweringen en wonden, indien 't no-
dig is , tot verëttering te brengen.

Men kan de terpentyn ook met het geel van
ey vryven , en dit met water verdunnen , dus word
het een goede balzemagtige melk, die als een wond-
water tot zuivering en heling op de verzweringen
gelegd, en ookinpypzweren , of naauwe geftoke-

ne, ofgefchotene wonden, kan ingefpoten worden.
Het voortreilykfte bereidzel uit de terpentyn,

is de wezenfyke olie, die, wanneer hy nog zeer

klaar is; ook de geeft van terpentyn genoemd
word. Zie de byzondere afdeling van denzelven.

L. Colophonium. N. Spiegelbarft. H. Gei-

genbarz. F. Colopbone, ou Poix-refine.

E. Colophony , èr Rofin.

De fpiegelharffc word ook Colophonie genoemd,
om dat men dezelve eertyds uit de ftad Colophon
bragt. Zy is een zeer droge, broze, doorfchy-

nende , geelagtige harft, taai van fmaak, en die

men anderzirs tot het beftryktn van vioolfharen

gebruikt, zy word uit de denneharft gekookt. De
gemene fpiegelharft heeft ene opdrogende en aan-

trekkende kragt, men rookt 'er mede, en laat
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zodanig ymand, die een uitzakking van den en-

deldarm , of van de baarmoeder heeft , over den

rook zitten. Wy hebben de fpiegelharft ook in

enige verdelende, en andere pleifters. De fyn

geftotene fpiegelharft word ook als een poeder op
de verzweringen geftrooid. De Franfche Heel-

meefters noemen die poeder dan het droge dige-

llif. De fpiegelharfh mee maftik en was gekookt,

geeft een zeer taaye pleifter, die men even a's de

pekpleifter kan gebruiken, om de tinea weg te

nemen. Zie het Emplaflrum ad tineam in het heel-

kundig Dij'pen/atotium.

L. Abies. N. Denneboom. H. Tannenbaum.

F. Sapin. E. The firtree.

Het hout, en de bovenfle toppen van den den-

neboom, worden dikwyls om net harftagtig zap

afgekookt, om door balzemagtige baden de boe-
zemagtige verzweringen , aan handen, of voeten,

te zuiveren , en te helen ; ook kan dit water ge-

dronken worden , om een langdurige druipert te

genezen. Het hout, en de vrugt, geven door
de deftillatie met water een wezenlyken olie, die

van de terpentynölie niet verfchilt; uit dezen
boom word ook de flraatsburgfche terpentyn ge-

haald.

L. Pinus. N. Pynboom. H. Fichtenbaum.

F. Le Pin. E. Pine - tree •

Is een bekende harftiigtige boom, daar in

Duitfchland gantfche boffchen van zyn. Men ge-

bruikt voornaamlyk de bovenfte toppen, die in

de lente uitfpruiten, tumiones pini , welke Gp het
• ee-
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gevoel zeer kleverig zyn door de uitdruipende fy.

ne, balzemagtige harft.

Men kan uit deze fpruiten, door het koken in

water, zeer goede, zuiverende, balzemagtige,

bederftegengaande, en helende baden bereiden,

als mede balzemagtige gorgeldranken , en waters

voor de infpuitingen maken. De harft van den
pynboom word refina pini ,of pynharft, genoemd

;

zommige Schryvers over de Materia medica noe-

menze ook refina vulgaris , of gemene harft. Zy
is weekmakend en verdelend , doch als zy op ont-

itokene gezwellen gelegd word , bevordert zy de

verè'ttering en rypwording. Zy komt daarom in

vele pleiflers , die wy in de Apotheken hebben.

X. KLAC-
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AüSTERA. VRANGE
Geneesmiddelen.

T~^\oor vrange geneesmiddelen verftaat men de

zodanige , die geen reuk , maar een vran-

gen , zamentrekkenden fmaak hebben.

De Natuur heeft aan deze middelen gene vlug-

ge zamenftellende delen gegeven , dewyl zy aan

de vogten, daar ze mede overgehaald worden,
nog reuk, nog fmaak mededelen. Hunne zamen-
ftellende delen zyrt dus beftendig tegen.het vuur.

De fcheikundige ontbinding der 'zamentrek ken-

de middelen toont aan, dat een zuur zout, met
'ene menigte aarde, en een weinig brandbare lïof,

de zamentrekkende grondftof uitmaakt.

Alle deze geneesmiddelen geven hunne kragt

zeer duidelyk te kennen, als ze gekaauwd wor-
den. Want dewyl de openingen van alle uit-

waaftcmende vaten zamengetroKkon worden , zo
word ook de ganfche mond droog , ja zelfs word
de tong als ingetrokken en korter. Galenus
heeft derhalve te regt gezegd: de fmaak aileen

kan onderfcheiden , wat ene zamentrekkende
kragt heeft. Alle deze middelen hebben die ei-

genfehap , wanneer zy aan de delen van het lichaam

gebragt worden , dat zyde elementen der vezelen

als nader by een brengen , en meer doen zamenban-
gen;ja zelfs doen zy dit,wanneer men ze op de delen

van dode dieren legt: want als de leertouwers de
huiden der dieren , door lang weken , van al het

aanhangende vet beroofd hebben } zo dat dezelven
»

. L by-



i<5ü X. Klasse. Vrange

byna fcheurcn van flaphcid, dan geven zy ze
door 'c bydoen van run, en andere vrange mid-'

delen , de vaftheid weder.

Zy trekken de vezelen en vaten zamen , ver-

fterken dezelven als ze flap zyn
,
dryven de zap-

pen in de vaten voort, en verdikken dezelven.

Zy gaan het bederf tegen.

Men gebruikt desvvegens deze middelen in alle

zodanige ongemakken, die uit ene zwakheid der

vatte delen ontöaan. De uitzakkingen , de darm-
breuken , de fponsagtige , en waterligtige

, gezwel-

len, de verzwakking der banden, de ftcrk ette-

rende wonden , en verzweringen , de rottige , ver-

ftervende , en fcheurbuikige verzweringen , de ge-

ringe keel- , mond-, ofoogöntftekingen , zyn onge -

makken, die zamentrekkende middelen vorderen.

De zamentrékkende middelen zyn fchaadlyk in

hevige ontftekingen , of die reeds eenige dagen

geduurd hebben; in verhardingen, die men nog
verdelen kan; in wonden, die men tot verëtte-

ring moet brengen.

L. Radix Torment illdc. N. Zevenblad.

H. Tormentillwürzel. F. Tormen-

tille. E. Tormentill.

Is een klein gewas , daar men voornaamlyk de •

wortel van gebruikt , het heeft een zamentrekken-

den fmaak, en word veel in gorgeldranken, en

andere mondfpoelingen tegen de tandpyn gebe-

zigd, en om de tanden vaft te maken, of ook in

allerly keel - , en mondöngemakken , die uit ene

verflapping ontftaan.
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L. Radix Biftorta. N. Naterwortel , of

Hertstong . H. Natterwurz. F. Bijlorte.

E. Biftort , or Snake-weld.

Het is een gewas, dat na het uiterlyk aanzien

veel met de weegbree (plantago) gemeen heeft,

de fmaak is nogthans zeer zamentrekkende. Men
gebruikt 'er vocrnaamlyk de wortel van, die met
de wortel van zevenblad overeenkomt.

L. Alchim'üla. N. Leeuwenvoet. H. Lö-
. wenfufs. F. Pied de Lion. E. La-

'

dies mantle.

De ganfche plant heeft een vry fterk zamen-
trekkenden fmaak , maar geen reuk. Hare heel-

kragten zyn verfterkend , men gebruikt dezelve

meeft in zagte samentrekkende gorgeldranken.

Inwendig, wil men, dat. een drank van dit kruid,

den zodanigen, die een darmbreuk hebben, nut-

tig zyn zou.

L. Prunella. N. Brunelle. H. Brunellen-

kraut. F. Brunelle. E. Self-heal.

De bhderen hebben een flymagtigen, kleveri-

gen, enigzins bitteren.dochzagtzamentrekkenden
fmaak , en , zo men meent , moeten zy inzonder-

heid in de bruin , de Angina gangranofa , die zommi-
gen ook prunella noemen, heilzaam zyn. Ja iren

geeft 'er van voor, dat ëens , wanneer deze ziek-

te in een ganfch leger epidemifch heerfchte , en
'er vele middelen te, vergeefs gebezigd waren,
cindelyk dit kruid nog alle de overigen gered
• La heeft.
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heeft. By uitnemendheid raad men het uitgeper-

fte zap aan, om 'er mede te gorgelen, en de ge-
hele bladeren zamengeftoten , of gekookt, als een
pap uitwendig om den hals te leggen. Ik kan de
zaak wel geloven, dewyl ik met zekerheid weet,
dat over enige jaren, toen 'er ene brandige bruin-

te Wenen heerfchte , het aqua ephthalmica uit

de vitriool om te gorgelen, en de koortsbaft in-

wendig gebruikt , de meefte zieken van den dood
gered heeft.

L. Equifetum. N. Paardeftaart. H. Pferd-

fchwanz. F. Queue de cbcvaL

E. HorJe - tail.

Is een zeer bekend kruid, dat men ook in me-
nigte om zyne taaiheid in de huishoudingen ge-

bruikt, om 'er het tinne werk mede fchoon te

maken. Het heeft een' vrangen fmaak , als men
het met water aftrekt , fmaakt het als een fterke

Thee, zeer zamentrekkend , men rekent het ook
voornaamlyk mede onder de zamentrekkende mid-

delen , en gebruikt het in gorgeldranken tegen

allerly ongemakken in den mond en keel, daar

het nodig is de delen te verfterken , en zamen
te trekken , zo gebruikt men het ook uitwendig

tot verfterkende omflagen tegen het vuur, enz.

L. Herniaria. N. Duizendknoop. H. Briich-

kraut. F. Turquette. E, Rupture-wort.

De bladeren van deze plant hebben een fter-

ken zamertrekkenden , doch tevens ook zeer

fcherpeu fmaaK, men pryft dezelven by uitnemend-

heid tot het helen der darmbreuken , als men ze

in*

,



Geneesmiddelen. 105

jnr,en uitwendig by deze lyders bezigt. Daar

van daan heeft het in zommige talen zynen naam
gekregen. Het word in het hoogduitfch ook wel

Harnkraut genoemd, om dat het inwendig ge-

bruikt fterk pisdryvend is. Deze plant kan door

hare verfterkende kragt de genezing der darm-

breuken wel enigzins bevorderen , als men te ge-

lyk een gefchikte breukband aanwend, doch an-

derzins kan men 'er zig niet op verlaten. Gruhl-
man houd dit kruid voor een zeer kragtig middel

tegen de zwakheid van 't gezjgt. , .

L. Plantago. N. Wegbree. H. Wegerich.

F. Plantam. E. Plantain.

De brede, zo wel als de fpitfe wegbree heeft

zeer zapryke bladeren, die zamentrekkende zyn, en
een verkoelende kragt hebben , men kookt ze in

zamentrekkende gorgeldranken, en voor zodani-

ge omflagen. De gemene man legt deze bladeren

uitwendig aan in een zeker getal tegen de kou-
de koortzen. Het fterk geloof kan door de in-

beeldings kragt in dit geval de koorts verdryven.

Doch op verzweringen en watergezwellen kan
men dezelven met een goed gevolg aanleggen

,

ik heb 'er zelfs in een fcrophuleufe verzwering
eens een goede werking van gezien.

L. Myrtus. N. Myrteboom. H. Mjrten.

F. Myrte. E. Myrtk-tree.

De myrteboom is een klein, altoos groen, wel-
riekend boomtje. Men heeft in de Apotheken
de bladeren en de beffen. De bladeren zyn za-

mentrekkend en verfterkend , men meent dat ze

L 3 ge
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gekaauwd , of gekookt zynde , veel dienft doen,
door het tandvleelcü vaft te maken , in de fcheur-

buik, waterkanker, en tegen den kwaden reuk
der okzelen, en neuszweren. Want behalve de
zamentrekkende kragt , zyn zy ook bitter en e-

nigzins fpeceryagtig , daarom hebben de bladeren

en beffen , als zy op gezwellen gelegd worden

,

ene verdelende kragt. Zy zuiveren en gaan het

bederf tegen , als zy op verzweringen gebruikt

worden, in de uitzakkingen van den endeldarm

en van de moederfchede, bedient men zig ook
veel van het afkookzel der myrte*bladeren, en
beffen. Zommigen pryzen de myrten aan om de

zere , en verzworene hoofden te genezen.

L. Qtierci folra. N. Eikebladeren.

IJ. Eichenblatter. F. Feuilles du

chêne. E. Oak - tree leaves.

Men heeft in de Apotheken van den zeer be-

kenden eikeboom de bladeren, die als een zeer

zamentrekkend middel, tot omflagen, en zamen-

trekkende baden gebruikt worden. Tot dit zelf-

de einde bezigt men ook de eikels, glandes quer-

cina, de galnoten, galles , en den baft van den

eikeboom , cortex querci. De galnoten zullen

wy nog elders in 't byzonder befchouv/en. Om-
trent den baft , dien men by de lederberei-

ders onder den naam van run bekomen kan

,

moet men hier aanmerken , dat in dit middel gro-

te geneeskragten te vermoeden zyn
,
dewyl het

bitter, enigzins fpeceryagtig , en zelfs meer dan

de koortsbaft zamentrekkende en bederftegen-

gaande is.

De Heer van Gesscher, een hollandfch Heel-*

mee-
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meefter, heeft met dezen eikebaft ene flap-

heid , die na een waterbreuk was overgebleven

,

v.jikomen genezen. Een Heelmeefter die myn
vriend is , heeft den eikebaft , om zyne verfter-

kende en bederftegengaande kragt
,

uitwendig

by lyders, die verouderde oedemateufe verzwe-
ringen aan de fcheenbeenderen hadden , en op
andere verzweringen, die van een bederflyken

aart waren , in plaats van den koortsbaft gebruikt,

en is zeer gelukkig .in zyne proeven geflaagd.

L. Vitis. N. JVyngaard. H. IVeinrebe.

F. Vigne. E. Vim -tree.

De bladeren van den wynftok hebben een krui-

digen , ruwen fmaak , en zyn dus zamentrekkend

,

maar worden in de Heelkunde zelden gebruikt,

behalve van de boeren, die ze, zo als ik gezien

heb , op opene verzweringen leggen , om dezel-

ven te zuiveren, en te genezen. Wanneer de

ftam van den wynftok in de lente gekwetft word,
dan geeft hy een helder , dun , wateriigtig zap

;

deze tranen van den wynftok worden voor een
zagt, verkoelend middel tegen de kwade ogen
gehouden. De onrype vrugt heeft een zeer

vrangen , ruwen , zuren fmaak ; derzelver uitge-

perft zap , dat omphacium , onryp druivezap ge-

noemd word, was by de ouden in grote achting.

Zy bereidden 'er een gelei en fyroop uit, die zy
als verkoelende en zamentrekkende middelen, in

gorgeldranken , tegen de kwade keel gebruikten.

Men maakt ook uit het zap der zwarte druiven
de druivepomade , unguentum de uvis , die op de
gefprongene huid aan de lippen, tepels der borft,

en andere plaatzen , daar men de lugt moet af-

houden, en de uitgedroogde kloven weekmaken,
het befte middel is.

• L 4 Wan-
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Wanneer by 't fteenfnyden, en het uithalen
van den fteen, de blaas hevig geprikkeld word,
en ontftcclu , dan moet men 'er de oleum rofatum
omphacinum infpuiten , dit middel, zegt een Itali-

aan fen Heelmeefter, de Heer Bertrandi, ftilt

op cén wonderbare wyze, en byna ogcnbliklyk,
de orgasmns van de blaas.

Men pleeg ook wel ten tyde van den wyn-
oogft de fcheHén der uitgeperfte druiven, als een
verfterkend , en verdelend voet , of haudbad
voor te fchryyen.
De loog uit den afch der verbrande wyngaard-

ranken, cinis farmentorum vitium, word in holge-

zworene vyten der vingers , of tonen , als een
der befte zuiverende en helende middelen ge-

roemd.
De overige bereidingen van den wynftok, zo

als de wyn , de geeft van wyn , de azyn , en de

wynfteeïi , zal op hunne beiioorlyke plaatzen van
gehandeld worden.

L. Sanguis draconis. N. Drakebloed.

H. Drachenbhit. F. Sang-dragon.

E. Dragon s-blood.

Het is een rode harft,die in het vuur fchielyk.

fmelt en aangeftoken word , en door het vryven

ene bloedrode kleur afgeeft ; de fmaak is zeer

faai ,
harftagtig, en langdurend. De voornaam-

fle eigenfehappen van dit drakebloed zyn , dat

bet zig door het -water niet laat ontbinden , dat;

liet helder, doorfchynend, fchoon rood is, en,

gemaklyk kan gevreven worden. De drake.,

|)loedboom, uit wiens baft dit harftagtig zap in

de hondsdagen druipt , moet in Ooftindie en 0$
He kanarifche eilanden groeyen,

"' llen
1 1 Vl4 1
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Men fchryff het goede en ware drakebloed e-

ne opdrogende , klevende , verfterkende, en bloed-

ftempence kragt toe , en men pryft het daarom
zeer in de tandpoeders, om de tanden vaft te

maken, en het tandvleefch te verfterken. In-

wendig geeft men het voor wonden en kwetzin-

gen door een val veroorzaakt in pulvere contra ca-

fum, alhoewel men hiervan niet veel dienft te

wagten heeft. #
Als het in geeft van wyn ontbonden is, kan

men het gelyk als de ellende der maftik op de

beenvreter gebruiken.

L. Lacca. N. Gomlak. H. Gummilach
F. Gomme lacque. E. Lac.

Is een byzonder zoort van was,die ene rode kleur

heeft, en inOoftindie door zeker kerfgedierte ge-

zameld en aan ftökken,die tot dit einde in Jen grond
gellagen zyn,vaftgemaakt word. Zy ontbind niet in

den olie gelyk de was , en is dus ook geen wezenlyke
was, zo alsLEMERY beproefd heeft. In het doorbre-

ken van een ftuk gomlak , zo als zy van den ftok

komt, ziet men dat zy uit regelmatige cellen , die

naar den honingraad gelyken,is zamén gefteld, daar

kleine jonge infekten van ene hoogrode kleur

in zitttn. Aan dezen moet men de rode kleur

der gomlak toefchryven, want als zy van dezel-

ven gezuiverd is, dan is zy bleek van kleur.

De gomlak heeft een taayen en enigzins zamen-
trekkenden fmaak Zy word zeer geacht als een
middel tegen de fiapheid , en fponsagtigheid van
het tandvleefch , die uit een koude en icheurbuik-

agtige Hchaamsgefteltenis ontftaat. Tot dit ein-r

fle word de gomlak, met byvoeging van een wei*

nig aluin, die hare ontbinding bevordert, in wa-
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ter gekookt; of 'er word ene tinftuur van de-

zelve met geeft van wyn gemaakt. Zy heeft

een aangenamen reuk, en een niet ftrydigen bit-

teren fmaak, die zamentrekkend is.

De wateriigtige tin&uur van de gomlak heb ik

enige reizen zeer nuttig bevonden ter genezing

van fcheurbuikigc verzweringen, alsmede in de

verzwering van de fpruw in den mond.

•

L. Terra japonica. N. Kasjauw 9 of'Cachou.

Id. jfaponifebe Erck. F. Cachou.

E. Catechu.

Deze is eigenlyk het Catechuzap , en geen aar-

de, maar een verdikt en uitgedroogd zap van ve-

le zamentrekkende gewailen. Het grootite ge-

deelte, meent men, dat de balt zy van een in-

tiiaanfehen boom, dje Catechu genoemd word.

Zy heeft geen byzonderen reuk, maar ten aan-

zien van den fmaak, is zy op de tong zeer aan-

trekkende, doch vervolgens enigzins zoet en aan-

genaam. Zy ziet 'er donkerrood, of zwartagtig

uit , en is hard , doch broos , en laat zig in laauw

water gcmaklyk ontbinden , fchoon zy in geeften

en brandewyn ook volkomen fmelt, dikwyls heeft

zy een vreemden reuk na de muskus, of amber.

In de Apotheken heeft men de Trochisci catechu.

Dan is de Cachou nog door de muskus en am-
ber veranderd, en men maakt 'er met de gom-
dragant koekjes van, in de gedaante van muize-

fceutels. Deze worden hoofdzaaklyk voor den

mond gebruikt , ten dele en wel voornaamlyk

om tevens een goeden en welriekenden adem te

maken, men neemt ze flegts in den mond, en

laat ze daarin fmelten , en men .kan dezelvèn ver-

vel-
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volgens wederom uitfpuwen. Ik heb ze tot dit

einde dikwyls in het Aqua ophtbalmica cum fapo>:e

tot een 'aangename mondipoeling laten ontbin-

den.

De Heer Allen pryft de volgende mondfpoe-

ling tegen de fungus oris ; men kookt drie drag-

men poeder van japanfche aarde met twaalf on-

een kalkwater , tot dat 'er een derde van ver-

kookt is, giet het door en ontbind 'er twe on-

een rozenhoning, en een fcrupel zuiker van lood

in.

L. Süccus cotoneorum. N. Qiieezap. H.

• Quittenfaft. F. Suc de coins. E.

Juice of quinces.

De queën bevatten een aangenaam zuuragtig,

zagt zamentrekkend zap , dat verkoelend en ver-

fterkend is. IVIen perft dit zap uit de gerasp-

te queën. Men fchryft aan hetzelve ene byzon-
dere kragt toe in zodanige wonden , die door
vergiftige pylen , en ander kry'gsgeweer , ver-

oorzaakt worden , wanneer men naainlyk volgens

Forestus 'er het zap vlytig omllaat, of uit het ge-

kookte merg een pap van aanlegt. Men heeft ook
n de huishoudingen de gedroogde queëfnippers,

•die men met wat zuiker in water laat koken , en in

mond-, en keelöntftekingen als een voortrerly-

ke gorgeldrank gebruiken kan. De queèpitten

zyn zeer flymerig en hebben niets zamentrek-
kends, zy beh oren dus in den rang der flymeri-

ge geneesmiddelen, daar ik de kragten derzclven

reeds heb medegedeeld.

L.
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L. Cortex granatorum. N. Schors van
granaatappelen. H. Granatenftha-

len. F. Ecorce des grenades. E.
Bark ofpome-grenates.

Deze word ook Malicorium genoemd. Zy is de
dikke, taaye, lederagtige baft der granaatappe-
len

}
van een bitteragtigen

,
drogen, bybly ven-

den fmaak, men gebruikt ze daarom in uitwen-
dige verfterkende Hovingen, en omflagcn, en
ook in gorgeldranken. Zy word byzondërlyk in

de uitzakking van den endeldarm , en moedcrfc,he-

de aangeprezen.

L. Flores rofarum rubrarum. N. Rode
rozen. H. Rothe rofenblüth. F. Ro-

fes rouges. E. Red rofe.

Men gebruikt hiervan alleenlyk de bloembla-

deren, die een zeer aangenamen reuk, en te ge-

lyk een zeer zamentrekkenden fmaak hebben. Men
bezigt dezelven daarom tot verfcerkende omfla

:

gen, in ongemakken van den mond, de keel , of

de ogen.- De Heelmeeflers laten uit deze blade-

ren een gedeftilleerd water halen , als mede den

olie, azyri, en honing van rozen bereiden. De'

gedropgde bladeren doet men ook onder de ver-

fterkende en verdelende hoofdkruiden, rookpoe-

ders, en kruidertabak. Het uitgeperfle rozen-

zap kan in ontfcekingen van de keel , ogen , en

andere flappe delen, als een verkoelend, verde-

lend, zagt terugdryvend middel gebruikt wor-

den.

dqua dèftillata florum rofarwn. Het overgehaal-

de
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de water derzelven ruikt nog zeer flerk en aange-

naam na de rozen, nogthans word de zamentrek-

kende kragt der bladeren niet met het water ver-

enigd, waarom men hetzelve met alle geitookte

waters vermengt. Men houd het voor een blan-

ketzelwater, en voor een byzonder oogwater,
alhoewel het in beiden opzigten geen wezenly-

ken voorrang verdient
, nog ene grote werking

doet.

Men verkrygt door het overhalen der rozen-

bladeren geen wezenlyken olie van de rozen,

doch men heeft daarentegen een gekookten ro-

zenolie in de Apotheken, als men de bladeren e«.

nigen tyd in boomolie Iaat weken, en dan op-

kookt. Men houd dezelven voor een zeer goe-

den, verkoelenden en verzagtenden olie. De
Ouden piegen altoos na het fteenfnyden dengan-
fchen buik daarmede te befmeren.

Voorts is in de 4p°theken een met rozenbla-

den bereide rozenazyri , Acetum rofarwn , als een
verfterkend middel om te betten beroemd, die ook
anderzins tot bloedftempende omflagen gebruikt

word.

Het unguentum rofarwn is de varkensreuzel met
rozenwater, en witte rozen gekookt, en heeft

dus alleenlyk ene weekmakende kragt.

De rozenhoning, 'Mei rofatum, word van de

Heelmeefters in menigte, als een zuiverend-, he-

lend, en verfterkend middel, in gorgeldranken

,

mondfpoelingen , en infpuitingen, tegen verzwe-
ringen in den mond, neus, en andere delen ge-
bruikt.
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L. Flores balaujfiorum. N. Bloemen van
granaten. II. Granatenblüthe. F.

Flenrs de grenadiers. E. Flo-

wers of balaujh'nes.

De bloemen van den granaatboom zyn donker
rood, en aantrekkend en verkoelend van fmaak.

Men bewaart ze daarom gedroogd in de Apothe-
ken. Dezelven worden voornaamlyk gebezigd
in ongemakken van de keel , daar . . . .de
mandelen , of andere delen van den hals inwen-
dig te flap zyn.

L. Acacia folia. N. Bladeren van de

acacia. H. Schlehenbldtter. F. Feu-

üles d'acacia. E. Leaves

of acacia».

De bloemen, bladeren , en vrugten van de a-

cacia zyn zamentrekkend , weshalve men dezel-

ven in zamentrekkende gorgeldranken gebruikt.

Men heeft in de Apotheken voornaamlyk het gp-

droogde zap, on 'er den naam van fuccus acacia

vera, of zap van de ware acacia, dat uit de on-

rype' vrugten van de egyptiiche acacia geperft,
• en door een zagt vuur dik g kookt word. Zom-
migen bereiden ook uit de duitfche fleedoornen

een dergelyk zap. Beiden zyn ze van een vran-

gen, ruwen, zamentrekkenden fmaak, en of-

fchoon zy taai zyn , laten ze zig nogthans in wa-

ter ontbinden. Men gebruikt dit zamentrek-

kend zap in tandconferven , of ontbonden in gor-

geldranken, en mondfpoelingen, ook in wond-
watertjes als men verzweringen wil opdrogen.
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L. Galla turcica. N. Turkfche galnoten.

H. Gallapfel.
' F Noix de galle. E.

Oak-apple, Galis.

Zyn rondagtige knoppen , die als een byzon-
dere uitwas , öf als een vrat op de eike bladeren

gevonden worden. Zy hebben gemeenlyk een
ongemak van het blad tot hunne oorzaak, 't

welk ontftaat als het blad nog jong zynde van
een vlieg gedoken word, die dan hare eyeren
daarin legt, welke in het doorgefloken blaasje

groeyen , want men vind ze doorgaans hol , met
een worm van binnen , als zy ryp zyn. Men
vind ook zodanige uitwafïen op andere bladeren.

De eigenlyke galnoten zyn zeer vrang en za-

mentrekkend van fmaak, men gebruikt ze wel
om zwart te verwen, want het water dat daar-

mede gekookt , en met ontbondene vitriool ge-
mengd is, word 'er volkomen zwart door, om
deze reden neemt men dezelven ook tot den inkt,

en men bedient zig van het afgekookte water om
de gezondbronnen te beproeven. Men gebruikt

ze meert om fterk op te drogen, de blocdftortin-

gen en het vuur tegen' te gaan, de heling der
verzweringen en wonden inzonderheid te bevor-
deren, of om vliesagtige, of vleefehiigtigc delen
te verfterken , in omflagen die met water en ro-

de wyn gekookt zyn.

L. /Igaricus. N. Eikenzwam. H. Eichcn-

fcbwamm. F. Agaric. E. Agarick.

Is een boomzwam , die op oude eiken groeit.

De
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De Heer Brossard, een beroemd franfch

Hee-lmcelier, heeft in 't jaar 1750. deze zwam
als een byzonder middel, om de bloedftovtmg
zelfs uit de grootite Hagaderen te ft.rnpen, aan
de Akademie der Heelkunde te Parys bekend ge-

maakt, en dewyl de veelvuldige proeven, die

hieromtrent door de bekwaamt te Heelmeefters
wierden genomen , aan het oogmerk beant-

woordden , is de Heer Brossard , als uitvinder

van dit middel, door Lodewyk den XV. met ene
rykelyke beloning en jaarwedde, voor zyne ont-

dekking befchonken.

Alhoewel deze zwam aan verfcheidene bomen
groeit, als aan den eike- ,boeke- ,effe

,
denne-,

berke - , en noteboom , zo meent nogthans dé
Heer Bro ss a rd, da:; die , welke aan de oude
knoeftige eiken groeit, de befte zy. Hyraad,
dat men ze in de oogft-, ot herfftmaand zal in-

zamelen , en vervolgens op ene droge plaats be-

waren. Alsdan bereid hy dezelve tot het ge-

bruik op de volgende wyze.: Hy fhyd met een
mes, de buitenfte" baft, die hard en wit is, tot

op de fponsagtige zelfftandigheid af, welke zagt

ïs, en als zeemleer op de hand ligt; hy neemt
dan ook op dezelfde wyze, met het mes, her on-

derfte gedeelte van de zwam af, dat uit zeer har-

de buisjes beftaat; daarna fnyd hy de zwam in

Hukken van verfchillende grootte, en dikte, die

hy met een hamer flaat, tot dat ze zo zagc wor-
den-, dat men ze gemaklyk met de vingers kan
uitrekken.

De Heer Morand heeft waargenomen , dat de

eike zwam , die hy alleenlyk in een papier gedaan

,

en reeds voor langen tyd bereid had, in kleine

ftukjes gebroken , en met een grote hoeveelheid

zwarte poeder bezet was. De Heer Fuss ion
mee?.*
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. in .«cnde , nadat hy de zaak onderzogt had , dat

de zwam door een zoorc van kerfgedierte , 't

welk de Natuurkundigen Dermejies noemen, was

doorgebeten, en dat het zwarte ftof de drek

dier diertjes was. Uit dien hoofde fchynt het

ter bewaring van de zwam noodzaaklyk te zyn

,

dat men dezelve geenzins in de vrye lugt laat,'

maar dat men ze in een glaze fles , en niet in

een doosje, moet houden.

Wanneer men de zwam in een bloedftorting

gebruikt , dan legt men een ftuk van de zwam

,

die op gemelde wyze bereid is, op de opening

der flagader , dat groter dan de wond derzelve

is, over dit ftuk zwam legt men nog een groter,

en hierover het verband, dat voor de wond ge-

fchikt is. Op zulk ene wyze heeft men zig van

de eikenzwam , tot het dempen ener bloedftor-

ting, met een gelukkig gevolg, bedient, by de

operatie van een flagadergezwel aan den arm

,

in wonden van de opperarmsflagader , na het af«

Zetten van den onderarm, van den opperarm,
van 't been beneden de knie, ja zelfs na de af-

zetting van het dyebeen. De Heer Andouille
heeft aangemerkt , dat de zwam geenzins hare

werking doet, als zy eensklaps door het bloed
nat word , 't welk uit de opgefnedene vaatjes

komt; men moet daarom het Tourniquet wel aan-
fchroeven , en de plaats der flagader , daar men
de zwam wil aanleggen, vooraf met zagt pluk-
zel, dat de vogten na zig neemt, Wel afdrogen,
en nadat het verband der ganfche wond is aan-
gelegd, moet men het Tourniquet van tyd tot

tyd wederom los laten. Men moet ook nog aan-
merken, dat de zwam de bloedftortingen uit de
wonden der flagaderen niet kan ftillen, indien

men ze niet op de opening der flagader zelve

M bren-



i;8 X. Klasse. Vrange

brengen, en aldaar enigen tyd aandrukken, en

valt nouden kan.

.Nu zal ik overwegen, in hoe verre de metho-
de, van het bloed door de eiken zwam te dem-
pen, in gevallen daar men ze gebruiken kan,
boven de drukking, de zamentrekkende midde-
len, en zelfs boven de ond -rlchepping te ach-

ten zy. Door de drukking worden de wonden
der flagader geheel tegen elkander gedrukt, en
dezelve moet men"dan veertien dagen op dezelf-

de plaats van het gewonde deel hevig drukken,
want als men 'er de drukking vroeger afneemt,

dan ontftaat 'er doorgaans wederom een nieuwe
bloedftorting. uit de flagader, zo als ik maar al

te dikwyls ondervonden heb. Doen laat men de

drukking zo lang Iterk aanhouden, dan loopt men
gevaar, dat het deel tot verfterving overgaat,

zo als ik mede daar voorbeelden van heb gezien.

Maar by het gebruik van de eikenzwam is flegts

ene middelmatige drukking nodig, men kan de-

zelve doorgaans ,
gelyk ik in den laatften oorlog

de proef dikwyls herhaald neb, reeds den derden,

of vierden dag, zonder gevaar ener nieuwe bloed-

ftorting, van de wond afnemen, ik vond altoos

dat de zwam tot den zeftienden", ja zomtyds tot

den twintiglten dag, zeer fterk aan de flagader

bleef kleven. Op zulk ene wyze kan men de

wond fchielyk bezien , de wanden der flagader

groeyen niet aan elkander, de geweldige druk-

king van hef deel houd op , en 'er is geen gevaar

dat hierdoor het koud vuur, zo als door de ge-

mene drukking, in hetzelve ontdaan zal. De
hooggeleerde heer de Haen heeft hieromtrent

een bewyzend voorbeeld aangetekend.

In hoe verre de eiken zwam den voorrang bo-

ven de fcherpe zamentrekkende bloedftempen-
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de middeien verdienen , kan elk leerling begry.

pen. Deze miudelen zyn niet zelden onvermo-
gend , om het bloeden der grotere flagadèren te

ltuiten, zy ftromen door-de wond, zy prikkelen

door hunne fcherpte de zenuwen, hieruit ont-

ftaan zomtyds de hevigfte en gevaarlykite toeval-

Ln ,
zy worden dikwyls door de opene aderen

opgenomen , 't geen zelfs den dood kan veroor-

zaken , deze haatlyke tegenwerpingen kan men te-

gen de eiken zwam niet maken. Maar men kan
de eiken zwam ook zelfs boven de onderfchepping

den voorrang geven, wanneer dezelve flegts aan-

gelegd kan worden. By de onderfchepping ener

llagader word ook zomtyds de nog ongemoeide
zenuw mede in het toetrekken der onderfchepping

beledigd, waardoor men Ituipen, en de honds-

kramp , die doorgaans doodlyk is , heeft zien

ontltaan. Onder het gebruik van de eikenzwam
is de zenuw van dit gevaar bevryd. De on-
derfchepping, de drukking, en zamentrekkende
middelen moet men derhalve in de Heelkunde al-

leenlyk in die gevallen gebruiken, wanneer de
zwam op de gekwetfte flagader niet kan worden
aangelegd. Zommigen hebben bedagt , om de ei-

kenzwam tot een fyn poeder te maken , en dezel-

ve, om het bloeden te fluiten, in den neus te

blazen. Ik heb hieromtrent maar ene proef ge-

nomen. Doch de zaak gelukte niet.

L. Lycopereïon. N. en H. Bovifl. F. Vejfe

de hup. E. Wolfs-fart) or Wolfs-fift.

Is een zoort van aardzwam. Bauhinus zegt,

dat hy zig van de zagte fponsagtige zelfstandig-

heid dezer zwam tot het ftempen van de gevaar-

lykite bloedftortingen, met een zeer goed gevolg
• M 2 be-
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bedient heeft, en Clusius meld, dat men in

Duitfchland, behalve het zamentrekkend ftof,

dat uit de bovift komt, als men ze drukt, deze

zwam droog bewaart, om dezelve in bloedstor-

tingen te kunnen gebruiken. Derhalve is de wer-

king van deze zwam reeds lang bekend geweeft.

Met het ftof van de bovift heeft de Heer de la
Fosse zeer gelukkige proeven in paarden geno-

men , daar hy de fchenkels afgefneden , en de

blosdftoFting zonder onderfchepping gefluit heeft.

Hy heeft ene omftandige befchryving zyner ope-

ratie aan de koning! Akademie der Wetenfchap-

pen medegedeeld. Reeds 160 jaar voor dat de

Heer Brossard de eiken zwam tot de bloedftem-

ping uitvond , bediende zig del voortreflyke duit-

iche Heelmeefter Felix Wurz op dezelfde wy-
ze, en met een gelyk gevolg, van de bovift. Te-
gen het einde van 't jaar 1751. heeft een onbe-

kend Schryver , in het Journal economiqae te Pa-

rys , verfcheide proeven laten plaatzen , waaruit

blykt, dat de reeds gebruikte eikenzwam zo veel

dienf^niet doet als de nieuwe, en dat de andere

boomzwammen, het ftof van de bovift, het

fponsagtig gedeelte der bovift, en de gewoonly-

ke vuurzwam
,
byna een gelyk gevolg gehad heb-

ben.

L. Vitriolum. N. Koperrood, of Vitriool.

H. F. en E. FitrioL.

De vitriool is een zamentrekkend zout, dat een

walglyken, fterk zamentrekkenden fmaak heeft,

en uit vitrioolzuur en ene metaiagtige aarde , die

of koper, of yzer, of zinkusis, beftaat. Men
heeft dus voornaamlyk driederly zoorten van vi-

triool, als de blauwe, groene, en witte. Van
/ yde»>
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yder dezer zoorten van vitriool , en van hare be-

reidingen , die tot de Heelkunde behoren , zal

ik in 't byzonder handelen.

Vitriolum album. Wit koperrood. Dit is de

vitriool der zinkus , die uit de zinkus en het vi-

'

trioolzuur is zamengefteld Zy h ;eft byna de ge-

daante van gemene loffj zui/.er, doch de irnaak

is zeer fcherp en fterk zamentrekkende. Men
gebruikt ze voornaamlyk uitwendig in oogwaters, .

zo a's ik aanftonds zal melden.

Vitriolum viride. Groene vitriool. Deze is ei-

genlyk de vitriool van 't yzer. Zy beflaat uit het

vitrioolzuur, en ene byzondere metalagtige yzer-

aarde.

Wanneer men een ftuk in het water werpt , dat

fterk van de galnoten is , dan maakt zy hetzelve

geheel zwart, en dit is de oorzaak) waarom men
dezelve tot den inkt gebruikt, daar zy voornaam-
lyk de zwarte kleur aan geeft.

Men gebruikt ook de groene vitriool dikwyls

in omllagen tegen het koud vuur, want Macbri-
de, een engelfch HeelmeeÏÏer , heeft onlangs

door proeven met bedorven vleefch getoond,
dat alle zamentrekkende middelen het bederf te-

gengaan. De zwarte omflag, of fpecies decoüi nu
gri , is met dit oogmerk tegen het koud vuur ten
allen tyden met voordeel gebruikt.

Vitriolum caruleum. Blauwe vitriool. Men kan
deze ook kopervitriool noemen, want zy heeft

koper by zig, dat door middel van het vitriool-

zuur ontbonden, en tot zafierblauwe kryflallen

gebragt is , welken het water ontbind. Dc blau-

we vitriool wierd voor de ontdekking der eiken
zwam , voornaamlyk tot het ftempen van bloed-
ftortingen, zelfs uit grote flagaderen, geprezen,
men gaf dezelve de gedaante van een kogeltje

,

» M 3 . of
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of men ftrooicb ze tót een fyn poeder gevre-
ven op plukzel, en leide dat op de opening van
hec gekwetfte vat. Zodra byna als de vitriool

het bloed aanraakt, Holt het tot een klomp, die

bet gefnede vat als een dekzel fluit, en te gelyk
het vat zelve samentrekt , en 'er een dikke korft
brand. Doch het vitrioolkogeltje kan niet op de
opening van het opengefnedene vat blyven lig-

gen , maar het vlotit door de ganfche oppervlak-
te der wond, het prikkeltdoor zyne fcherpte de
gewonde blote zenuwen, waardoor, zo als be-

leend is, dikwyls de vreeslykftc .toevallen veroor-
zaakt worden, en nadat de korft van 't vat door
de verëtcering is afgeicheiden , ontfraat 'er zom-
t)ds wederom een nieuwe bloedftorting, waarom
men dan dit middel dikwyls op nieuws met het-

zelfde gevolg van nieuwe toevallen en ene nieu-

we veré'ttering herhalen moet. De kopervitri-

ool is de bytendfte van allen , weshalve men de-

zelve ook werkelyk in onzuivere verzweringen
als een bytend geneesmiddel om aan te raken ge-

bruikt. De' Heelmeefters plegen ook met de

blauwe vitriool , even als met den helfchen fteen,

de chankers aan het hoofdje van het manlyk lid

aan te raken , doch hierop volgt doorgaans door
het ftefk aanraken een onverdraaglyke pyn, ont-

fteking van het hoofdje en van de voorhuid, die

't koud vuur wel eens veroorzaakt heeft; en als

men ze zelden en maar zagt aanraakt , dan wor-

den de chankers febier kankeragtig, want deze

gevoelige zenuwagtige delen kunnen zulke fcher-

pe middelen niet verdragen. Ik heb in dit geval

het ungüentum nutritum, met de inercarius mucofus

en het unguentum bafiliconis gemengd , zonder al

het aanraken, zeer heilzaam bevonden. Doch
men moet zig nog meerder wagten van het wit-
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te vitrioolpoeder in het oog te blazen , om een

vlekje in het dóorfchynende hoornvlies weg te

byten ; een eenvoudige Dorpbarbier heeft in Hon-
garye een myner vrienden tot dit einde de vitri-

ool in 't oog geblazen, waardoor aanftonds het

ganfche doorichynende hoornvlies van 't oog zo
hoorna-tig en donker is geworden, dat het ge-

zigt voor eeuwig verloren is.

Het vitrioolwater voor de ogen, het zamen-
trekkend vitrioohvater , het wit en rood gekal-

.cineefd vicrioolpoeder , de vitrioolaarde, en de

vkrioolge.ft, zyn de bereidzels , die de Heelkun-
de van de vitriool heeft.

"Het vitrioolwater voor-de ogen, aqiia ophtbaU

mica vitrioli, word uit zes oneen water, en ne-

gen gryn witte vitriool bereid : Zie het Difpen-

fatorium. Dit water is zagt zamentre&kend, te-

rugdryvend , en zuiverend . ik h.b 'er een groot

aantal van oogöntftekingen mede genezen. Om
het flapper te maken, kan het met rozenwater
gemengd worden. Men moet 'er by dag de o-

gen mede laten aitwafchen. Als men dit vitri-

oohvater met de wateragtige tinóhiur der gom-
lak vermengt, heeft men een goede mondfpoe-
ling, waardoor de tanden witj en hen tand-

vleefch vaft gehouden word; dit water met ro-

zenhoning gemengd, heb ik in verzweringm van
den mond, en. neus, en by fungi in den mond
der kinderen, of in een aanhoudenden fpeekzel-

vloei de befte werking van gezien: Ik h b dit

zelfde water in bedorvene verzweringen van ".et

fcheurbuik by uitCtekendheid goed bevonden In
den zaadvloed, die niet uit befmetting ontftaat*

heefc men dit water met een gewenfcht gevolg
ingefpoLen; op dezelfde wyze kan men de zoge-

naamde traanfutels genezen, als men' het door
M 4 de
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de fpuit van Anel, enigen tyd, in den traanza'fe

laat infpuiten.

Het zamentrekkend vitrioolwater, aquaftyp-
tica vitrioli, word. uit twe oneen rozewater. en
twe dragmen witte vitriool bereid. Het is fterk

zamentrekkend, en ftremmend, het word tegen
het neusbloeden op de volgende wyze gebruikt.

Men maakt een wiek van plukzel, doopt die in

het vitrioolwater, en drukt dezelve vervolgens

in die opening van de neus, daar het bloed uit-

vloeit. Dit gefchied het gefchiktfte , als men de

fchaft van een fchryfpen met plukzel omwind,
dezelve in dat water doopt, en dan in de ope-

ning van de neus duwt, doch men moet de pen
in den beginne regt uit, een half duim ver, na

de keel toebrengen. Als men zo ver in de neus

is
,

ligt men de pen wat op , en voert dezelve

zo hoog als zonder kwetzing kan gefchieden,

vervolgens drukt men de opening van de neus

toe, en trekt 'er de pen uit; dan blyft het pluk-

zel zitten , dat men 'er ook een of twee dagen in

laat, tot dat het daar van zelfs wederom uit valt.

Indien men op deze W37ze de bloeding geen mee-

fter kan worden , dan moet men de methode van

le Dran volgen.

Het wit gekalcincerd poeder van vitriool. Pul-

vis vitrioli ad albedinem calcinati. Als men de blau-

we vitriool in een pan op het' vuur doorgloeit
,

dan word zy dus genaamd , of ook wel Pulvis

Sympatheticus. Op deze wyze is het vitrioolzuur
'

zeer fterk geconcentreerd. Dit poeder doet het

dunfte bloed fchielyk tot dikke klompen ftrem-

men , en trekt de vaten geweldig toe. Het word
in hevige bloedflortingen gebruikt, ik heb ene

neusbloeding, die mennergens mede kon ftuiten,

met dit poeder in water ontbonden , door infpui-
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tingen gelukkig doen ophouden. Doch men
moet zorg dragen , dat 'er van de infpuiting niets

in de keel kome , om dat zy 'er zo geweldig door

word zamengetrokken , als of de lyder zou flik-

ken. Men moet zig ook wagten van dit poeder

in bloedftortingen , daar grote aderen- gekwetft

zyn, te ftrooyen, want als 'er van dit poe-

der iets door de aderen word opgenomen , dan

komt het in het hart en de long, daar het ontfle-

kingen,polypi, verhardingen
,
verflikking , of zelfs

wel den dood veroorzaakt.

De rood gekalcineerde vitriool, vitriolum ad

rubedinem calcinatum.
,
Wanneer men de wit ge-

kalcineerde vitriool nog langer doorgloeit, dan

word zy langzamerhand geheel donkerrood. Zy
is even zo zamentrekkend en bytend , als de wit

gekalcineerde. De rood gekalcineerde vitriool

word ook het Karthuizerpoeder
,

pulvis Carthu-

Jianorum, genoemd. Eenige grynen van dezelve

in water ontbonden, en warm gemaakt, zyn in

uitwendige ontftekingen, die by wonden, been-

breuken, verrekkingen, en verzweringen plaats

hebben, als een kragtdadig middel om mede te

betten , van vele konllöefenaars aangeprezen.

De vitrioolaarde. Als men de vitriool geheel

uitbrand , blyft 'er ene rode metalagtige , en nog
enigzins zoute aarde over, die colcotbar vitrioli

genoemd word. Deze aarde word in droge om-
flagen , zalven , en wondwaters gebruikt.

De geeft van de vitriool, fpiritus vitrioli, die

de fterkfte onder alle bekende zuren is, heeft de
zamentrekkende en bytende kragt der vitriool

geheel in zig geconcentreerd, ik zal het gebruik

daarvan in de Klaffe der zure geneesmiddelen
pp-geven,

M 5 L.



i86 |X. Klasse. Vrange

L. Alumen. N. Aluin. H. Alaun.
F. Alun. E. Alum.

Is een zamenfekkend middelzout , dat uit zy-
ne eigene', byzondere aarde, en uit het vitriool-

zuur is zamengefteld. 'Men heeft enige zoorten
van aluin in de Apotheken. Het alumen rupeum
is het gewoonlykfte. De romynfehe aluin komt
hier volkomen mede overeen , maar is enigzins

bleekrood. Zy worden beiden ruwe aluin , alu-

inen crudum
, genoemd.

De bereidingen uit de aluin zyn : De aluin-

rolletjes: Het aluinwater: Het bytend aluinwa-

ter: Het gealuinde wit van ey: Het gealuinde

plukzel , en de uitgebrande aluin.

Dit zout oefent ene fterk zamentrekkende,
ftyptifche kragt op de vezels, en vaten der vas-

te delen ; uitwendig kan men het onder de gor-

geldranken in ene wateragtige kwade keel , of
verflapte en neerhangende uvula , in fcheurbui-

Irige \erzweringen van den mond, en de toffe

tanden, en het bloeden van bet tandvleefch

,

dat daarmede gepaard gaat, mengen. Met het

wit van een ey geflagen, en met wat rozenwa-

ter verdund, kan het in een wateragtige oog*

öntfteking van dienfr. zyn. In de verfchiilende

zoorten van de uitzakking der fchcde , en van
den endeldarm kan het onder dezelfde gedaante

gebruikt worden. De beroemde P e t i t bedien-

de zig daarvan na de herftelde ontvrigtingen

,

die uit verflapping der banden ontflonden. In

die ongemakken kan men de zwakke plaats, met
de ontbinding van de aluin dikwyls laten wafchen,

om dezelve te verfterken. Ik heb my van het

aluinwater op gezwellen, die uit ene fponsagti'
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ge gefteltenis van het celwyze vlies ontftaan wa-

'

ren, met voordeel bediend. Sponsagtige fcro-'

pbula, beginnende rokgezwellen, Iponsagtige

kniegezwellen, en peesknopen heb ik met aluin-

water, daar te gelyk wat geeft van terpentyn in

was , in er.ige maanden gelukkig genezen. Van
dit ze'fde water , doch zonder geeft van terpen-

tyn, bediende ik my als een bloedftempend mid- .

del in- 't bloeden van den neus, in de kwyling,

en in wonden. Men gebruikte eertyds de aluin

ook in de gedaante van een rolletje op de open-
gefnedene flagaderen , om het bloed na de afzet-

ting te ftempen; Petr. Bo rel heeft deze me-
thode reeds aangeprezen, en verfcheide Heel-

meefters , die in 't jaar 1735. by de italiaanfche

armee in dienft waren , hebben wegens de goe-

de werking der aluinrolletjes tot het ftempen van
verfcheidene bloedftortingen , ook zelfs na de af-

zetting van een deel , aan de Akademie te Parys

een berigt gegeven.

Het bytend aluinwater , dat uit fublimaat en
aluin, die in water afgekookt is, bereid word,,
is bytend en te gelyk zarnentrekkend, ik heb 'er

tot het uitroeyen van fponsagtige en hardnekki-

ge vygvratten de befte werking v&n gezi.n. Zie
het heelkundig Difpenfatorium.

Het gealuinde plukzel is in fterk aluinwater in-

gedoopt, en vervolgens drooggemaakt plukzel.

Dit is een zeer dienftig opdrogend, en lidteken-

makend middel, in wonden en verzweringen^

Van de uitgebrande aluin zal ik in de Klafle

der bytende middelen het gebruik melden.
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L. Saccharum faturni. N. Loodzuiker.

H. Bleyzucker. F. Sucre de fatur-

ne. E. Sugar of had.

De loodzuiker is lood, dat door het zuur van
den azyn ontbonden , en vervolgens wederom

. gekryfballifeerd is. Dit wezenlyk zout van 't

lood heeft een zoetiigtigen, doch zeer flerk za-

mentrekkenden fmaak. Wanneer het in veel

water ontbonden word, is het als eeii verkoe-

lend en zagt terugdryvend middel , in uitwendi-

ge ontftekingen , die men nog ontbinden kan

,

zeer dienftig; men pryft de loodzuiker inzonder-

heid in de oogöntftekingen. Het oogwater van
den beroemden engelfchen oogmeefter , den Heer
Taylor, beftnat uit agt oneen regenwater, vier

gryn loodzuiker, en even zo veel falammoniak.

De onfterHyke Boerhaave pryit de loodzui-

ker in water ontbonden om de ontftekingen te

verdelen, de buidziektens en verzweringen te ge-

.nezen. Dezelfde grote Geneesheer beveelt, dat

men het op ongeneeslyke verharde gezwellen

moet leggen , ten einde dezelven niet in kanker

zouden overgaan. In de opene kanker word de

loodzuiker die in terpentyn of zoete oliën ont-

bonden is , en onder deze gedaante de Balfamus

faturni genoemd word, ter genezing aangepre-

zen. De aanmerking van den Heer Quesnay,
die door het uitwendig gebruik der loodzuiker

het koudvuur meent te hebben zien veroorza-

ken , moet uit het misbruik van dit middel ont-

flaan. Ik heb my dikwyls van de loodzuiker in

ontftekingen op een gelukkige wyze bediend.

De infpuitingen van het weegbreewater (aqm
plantaginis*) daar wat loodzuiker in is ontbonden,

ia
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is een zeer gevaarlyk middel voor de druiperts,

die nog een venerifch gift in zig hebben. Doch
het inwendig gebruik van dit middel tegen het

zelfde ongemak is nog gevaarlyker, want door-

gaans volgt op deszelfs gebruik een vreeslyk ko-

lyk , en verftoppingen , die elendige verlammin-
gen der bovenfte ledematen te weeg brengen.

L. Acetum lithargyrii. N. Zilverglitazyn.

H. Silberglattejfig. F. Vinaigre de U-

tharge. E. Vtnegar of litharge.

Dus word het zilverglit, dat door lang koken
in den fterkften wynazyn ontbonden is

, genaamd.
Hy heeft een zeer fterk zamentrekkenden, walg-

lyk zoeten fmaak , en ene verkoelende , zamen-
trekkende , terugdryvende eigenfchap. Met dit

oogmerk heeft men zig reeds in de vroegfte ty-

den van den zilverglitazyn, tegen verfcheidene

huidziektens , ontftekingen en verzweringen , in

water gemengd, of met oliën tot pienters of zal-

ven gemaakt, bediend. Doch voornaamlyk heeft

de beroemde franfche Heelmeefter , de heer Gou-
lard, het gebruik en de werking van dezen
loodüzyn de wereld nauwkeurig bekend gemaakt.
Uit gelyke delen wynazyn en goudglit, die een
uur lang gekookt hebben , en geftadig met een
houten fpaan zyn geroerd, bereid hy een liquor,

't welk hy het extractiim faturni noemt, 't geen
nogthans in der daad alieenlyk een zeer fterkezil.

verglitazyn is. Uit dit extractiim faturni worden
de volgende formula bereid.

I. Het aqud vegeto-mineralis , dat een mengzel
is van een koffylepel vol extra6l. , twe kof-

fylepels vol brandewyn , en een vies water.

Dit zilverglitazynwater is het belle fpecifi-

• cwn
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cum tegen alle uitwendige ontftckingen , dié
door een uitwendige wond, of Kneuzing, of
ook wel uit een inwendige oorzaak ontitaan
zyn. De ontfteking (phlegmone) , de bloed-

vinnen, de ontfteking derborlten, der ge-

vrigten, de roos, de oog-, en keelöntlte-

Jkingen, de aamb.-yen, de winterbuilcn, de
verbrandingen, de onreine verzweringen,
de fiftelen van den traanzak, de pypzwcren
aan den aars, de kankeragtige verzweringen,
de vyt, de beknelde en ontllokene breuken;
de krop - , en kliergezwellen , het fchurft, de
dauwworm, en alle zoorten van huidziek.

tens', heeft men door ene Hoving met dit wa-
• ter genezen. In den zomer gebruikt men

dit water zonder het warm te maken , in den
sinter maakt men het even lauw. Men kan
dit water tot liet wafchen, tot infpuitingen

,

baden, gorgeldranken , oogwaters, verzwe-
ringwaters, ftovingen, en met kruim van
brood, of kruidermeel gekookt, tot pap-

pen , of omflagen voor de benen
,
gebrui-

ken.

II. Word het unguentum fatumi , het ceratum

. fatumi , èn het emplaftrum tripharmacum uit

het extractwni fatumi , olie en was bereid.

Zy z\n ten aanzien van hunne dikte, en de

hoeveelheid hunner ingrediënten verfchei-

den. De Schryver roemt dezelven inzonder-

heid ter verdeling der fcropbulce , en van de
gezwellen, cüe uit een verdikte flym in de
gevrigten , en in de fcheden der 'fpieren ont-

ïtaan. Onder de zalf doet 'men zomtyds
zeep en kamfer.

III. De wafch lichtjes (bougies) worden uit het

extraiïum, was en een weinig olie bereid;

deze
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deze kunnen in alle ongemakken der pisbuis,

die door bougiën te genezen zyn , aan het
oogmerk beantwoorden.

IV. Eindelyk gebruikt men ook het extraftum

purum , om met een pinceel de vratten , lyk-

doornen, en eeldagtige randen der pypzwe-,
ren, de kwaadaartige verzweringen, en vyg-
vratten te bevogtigen.

XL KLAS-
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XI. £ LAS S I
ArqMatica. Speceryagtige

Geneesmiddelen.

I fpeceryën , en de fpeceryagtige planten

zyn Geneesmiddelen , die een verhitten-

den, fcherpen fmaak, en een fterken reuk heb-
ben.

Men vind in deze middelen twederly zoort van
zamenftellende delen , waarvan zommige vlug

zyn, zo dat zy door het koken geheel vervlie-

gen, doch de andere zyn van zodanigen aart,

dat zy veel beftendiger tegen het vuur zyn.

Tot de vlugge zamenftellende delen behoort
de vlugge, reukgevende zelfftandigheid j die uit

alle deze middelen uitdampt , inzonderheid als

men dezelven kookt. Dit vlug zamenftellend ge.

deelte kan men den geeft der planten, fpiritus

reftor, noemen; alle fpeceryagtige middelen heb-

ben dit zamenftellend gedeelte, hy karakterifeert

dezelven, en is in ydere plant verfchillende.

Behalve dit vlug zamenftellend gedeelte heb-

ben zommige fpeceryagtige kruiden nog andere

vlugge delen, die van den geeft der planten on-

derscheiden zyn. Een fyne olie, (oleumatbeream)i

ene kamfer, een droog vlug olieagtig zout, en

een zuur - en balzemagtigef? geeft kan men door

de fcheikundige ontbinding uit enigen halen.

Den geeft der planten kan men in alle fptcery-

ag-ige middelen vinden. De fyne olie is niet zo

algemeen , en de drie laatfte vlugge zamenftellen-

de aeien, naamlyk de kamfer, het olieagtig zout,

en



Gexëësmidöe l e n. 193

bn de zure balzemiïgtige geeft , worden maar in

enige weinige fpeceryagtige planten ontmoet.

Onder de vafte zamenitellende delen der lpe-

ceryagtige middelen moet men de gom, den harft,

de 'was , en den vetten olie tellen ; de twe eer-

fte zyn byna aan alle geneesmiddelen dezer klas-

fe eigen , doch de laatfte llegts aan zeer weini*

gen. v
De eigenlyke fpiritus rector van ydere plant is

met alle de overige zamenftellende delen ener

fpeceryagtige plant vermengd, doch met het een
meer dan met het andere. Deze geeft beftaatO
uit brandbare , en zuurzoutagtige delen. Het
zoetmaken der minerale zuren door den geeft van
wyh fielt de billykheid van dit gevoelen buiten

allen tvvyfel.

Over de zamenftellende delen der overige vlug-

ge , en vafte delen der fpeceryagtige geneesmid-

delen, zal ik in hunne byzondere klallen hande-

len.

Uit hoofde van deze gemelde fcherpe zamen-
ftellende delen , bezitten de fpeceryagtige genees-

middelen twe voorname vermogens: Zy kunnen
de vezelen der vafte delen prikkelenden dezelveri

te gelyk verfterken, nadien de meeften behalve

den fcherpen
,
gemeenlyk nog enen bitteren en

zagt zamentrekkenden fmaak , hebben.

Wanneer hunne delen door de poren der huid

in de cellen van het vetvlies en in den plas van
't bloed gebragt worden , dan verheffen zy de
pols , en verfnellen den omloop der vogten. Zy
verdelen alle verdikte, flymerige,en grove zap-

pen , die zig in de vaten van een gezwel ophou-
den ; daarom doen zy veel dienft in de koude ge

zwellen, en in die ongemakken, weke uit de
verzwakking en weekheid der delen ontfhrx,

. N De
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De fpeceryiigtige poeders worden dikwyls in

de carieufe verzweringen g-ftroid. In dit geval

trekken deze poeders niet alleen de vogten na

zig , maar zy prikkelen ook min of meer, naar

mate van hunne 1'chcrpte , en dewyl de werking

van alle prikkelingen in enen zekeren trap

van ontfteking gelegen is, die in verzweringen

voornaamlyk ^»or ene vermeerderde verëttering

gevolgd word , zo kunnen deze poeders van dienlt

zyn > om de bedorvene delen van de gezonde af

te fcheiden. De zodanigen onder deze midde-

len, die zeer balzemagtig zyn, bevorderen de

verëttering het fterkft.

Enigen van deze middelen gaan het bederf der

dierlyke zelfftandigheden tegen, en kunnen daar-

om een carieus been, of de daar uit vloeyen-

de ftof , voor zulk een hevigen trap van bederf

bewaren , daar zy anderzins aan onderhevig zou-

den zyn.
•

L. 'Mentha. N. Kruis en munt. H. Krau-
femünze. F. Menthe. E. Mint.

Men bewaart in de Apotheken tot het gebruik

voornaamlyk dat kruid, 't welk een zeer fter-

ken , doch niet afkerigen reuk heeft , en ook e-

nigzins fcherp fpeceryagtig fmaakt, het is een
der befte verdelende en verwerkende hoofdkrui-

den (herbce cepbalicce) , die in wyn gekookt de

kneuzingen en kwetzingen van het hoofd verde-

len en verfterken. De kruisënmunt moet als een
flerk verdelend kruid ene voortreliyke kragt be-

zitten, als men het tot een pap gefloten, en
gekookt, tegen het ftollen van het zog in de

borften aanlegt. Een ongenaamd Schryver heeft

door
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door proeven bewezen , dat de kruisënmunt het

bederf fterker tegengaat, dan de kamillen.

L. Melijfa. N. MeliJJe, of Citroenkruid.

H. Meliffen. F. MeliJJè., ou herbe

de Citron. E. Balm.

Deze plant heeft een aangenamen , citroenag-

tigen reuk, en. een gematigden fpeceryagtigen,

en enigzins fcherpen lmaak,zo lang alszy verich,'

en in hare volkomenheid is. Zy verheft beiden

als zy oud word. Dit kruid groeit by ons in me-
nigte, zo wel in tuinen als in de' gemene wei-

den. De tuinmelifie is kragtiger dan de andere.

Alle Schryvers over de Materia medica houden
de meliiTe voor een der befte zenuwkruiden,
fchoon het zeker is , dat zy tot de zwakfte fpe-

eëryagtige kruiden behoort, die door het koken
het grootfte gedeelte harer kragten verheft , na-

dien hare fpiritus rector gemaklyk word losgemaakt

,

want zy bevat zeer weinig fyne olie, die denzei'

ven zou kunnen terug houden. Zy kan derhal-

ve onder de verdelende hoofdkruiden geteld

worden.

L. Majorana. N. Marjolyn. IL Majoratu

F. Mariolaine. E. Sweet marjoram.

De marjolyn word in onze tuinen geteeld. De
kleine bladeren zyn alleenlyk in gebruik, die een
zeer fterken, aangenamen, fpeceryagtigen reuk,
en een fcherpen bitteren fmaak hebben. Zy wor-
den daarom onder de verdelende, en zenuwver-
Iterkende hoofdkruiden geteld , die men by hoofd-
• N 2 won-
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wonden , en fchuddingen der herflenen gebruikt.

Het poeder van de bladeren is een aangenaam
middel, dat het niezen verwekt, en komt daar-

om onder de lhuiftabak in de Apotheken. Men
maakt 'er ene verfterkende en openende zalf uit,

unguentum majorance, als men her. groene kruid in

bocer Jcookt, en de zalf met de marjolyn ver-

fterkt, men fmeert de kinderen, en ook de vol-

waflèncn een weinig hiervan in den neus, als de-

zelve door dikke, taye-fnot verftopt is.

L. Anethum. N. Dillekruid. H. Dillkraut*

• F. Anet. E. DM, or Anat.

Het dillekruid is ene kleine kroontjesdragen-

de plant, die in de tuinen geteeld, en tot het

inleggen der komkommers in menigte gebruikt

word. Zy word in de Apotheken droog b. waard

,

hare voorname kragt is weekmakende , en pyn-
ftillende, men gebruikt dezelve uitwendig als

een droge Hoving in zakjes tegen de buikpyn, die

uit koude, kramptrekking, of opfpanning der

darmen ontftaat. Deze zakjes kunnen ook in

grote verouderde darmbreuken, die zomtyds door

winden opgefpannen worden
,
verzagting geven.

Het zaad is fpeceryagtiger dan de plant. Men
pleeg dit zaad, tot poeder gefloten, als een ver-

delend windbrekend middel , over de windbreu-

ken der kinderen in warme zakjes te leggen.

Zr. Bafilicum. N. Bafilikom. H. Bafilicum.

F. Bafilic. E. Bafill.

De bafilik is een kleine plant, die in onze tui-

nen groeit. De bladeren hebben een zagten , fpe-

ceryagtigen fmaak, doch een fterken en onaan-
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genamen reuk , als zy verfch gevreven worden

;

als de plant matig gedroogd is word deze reuk

aangenamer. Dezelve behoort tot de verdelen-

de hoofdkruiden.

Het zaad van deze plant is klein , zwart, en

heeft veel flym in zig, die 'er door 't weken in

water kan worden uitgetrokken- Men gebruikt

dezelve tegen het weeldrig tandvleefch, de ge-

fprongene lippen , en de kwade tepels der bor-

ften.

L. Rosmarinus. N. Rozemaryn. H. Ros-

marin. F. Rosmarin. E. Rofemary.

Dit is een zeer bekend heeftergewas , dat in

onze hoven in menigte gevonden word, doch
egter voornaamlyk in de warmere landen groeit.

De rozemaryn heeft een lieflyken reuk, en een
verwarmenden , fcherpen , bitteragtigen fmaak

,

die veel na de lavendel gelykt. Dit gewas is ge-

heel fpeceryagtig, en balzemagtig, en word met
regt onder de hoofdkruiden geteld , om dat het

ene verdelende , en zenuwverfterkende kragC

heeft.

De bloemen
, ftores antbos , hebben enen fyne-

ren reuk , dan het kruid zelve , maar hy ver-

vliegt ook daarom veel fchielyker, en men kan
zig van de verdorde bloemen niet veel heil belo-

ven. Men bereid uit de bloemen den rozema-
rynhoning , mei anthofatum , dien zommigen be-

ter uit het kruid koken. Deze honing is een zeer

ontbindend, en zuiverend middel. Ook wil men
dat het verfche kruid in aalvet geftoofd, en in

de zon gezet, een voortreflyk middel tegen de

verdoving van 't gehoor zy. De fyne olie kan
• N 3 ia
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in zenuwzalven , cn de geeft van rozemaryn tot

fterke ftovingen gebruikt worden.

L. Salvia. N. Salie. H. Salbey.
t

F. Sauge. E. Sage.

Deze is een ydcr zeer wel bekend. Hare bla-

deren z^ n matig fpeceryagtig, maar ook wat bit-

ter, en zeer zagt zamcntrekkend
; zy is derhal-

ve een der kragtigfte cn zekerde zenuwkruiden,
die verdelen , verftcrkcn , en te gelyk het be-

derf kunnen tegengaan. Zo wel de tamme , als

de wilde falie groeit by ons alzins in menigte, en
doet in hoofdwonden byzondere werkingen.

L. Thymus. N. Tbym. II. Tbjmian.

F. Thym. E. Tbyme.

De bladeren van deze plant hebben een 'aan-

genamen fpeceryagtigen reuk , en een verwar-

menden fcherpen fmaak. Men mengt ze onder
de verfterkendc , en verdelende zenuwkruiden

,

die in wyn gekookt, als omflagen op wonden
aan het hoofd gebruikt worden.

L. Serpïilum, N. Wilde Thym. H. Oliën-

de!. F. Serpolet. E. Mother of thy-

me, or, Wild- tbyme.

Deze kleine kruipende plant groeit overvloe-

dig in de droge weiden. De fmaak is fcherp,

en fpeceryagtig, en de reuk fterk, en aange-

naam; zy kan dus, even als de thym, tot ver-

Herkende , en verdelende ftovingen in wyn ge-

k ookt
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kookt worden. De geeft van de wilde thym,
fpiritiis ferpilli, word als een opwekkend , prik-

kelend middel tegen de verlamming van de tong
geprezen.

L. Satureia. N. Keulen. H. Saturey. F.

Sardrée, ou, Savorée. E. Savory.

De bladeren van deze plant worden voor het

gebruik bewaard. Zy zyn zeer fcherp , verwar-
mend, en fpeceryagtig , en zodanig is ook de

reuk. Men kan dezelven met andere fpeceryiig-

tige kruiden tot zenuwverfterkende en verdelen-

de ftovingen gebruiken. Men wil dat dit kruid

de vloyen dood , als men het in de bedden ftroit.

L.Hijffopus. N. Hijfop. H. Hij(fop.

F.HiJfope, E. Hijffop.

De bladeren van de hyfop hebben een fpece-

ryagtigen reuk , en een verwarmenden , fcher-

pen fmaak. Men plant dit kruid alzins in de tui-

nen ; deszelfs fpeceryagtige hoedanigheid , die

verdelende is , geeft te kennen , dat men dit ge-

was in wynagtige ftovingen tegen het uitgeftor-

te , of ondergemengde bloed , aan de ogen met-

voordeel gebruiken kan. Het afkookzel van de

hyfop , kan in onzuivere en boezemagtige ver.

zweringen, als een zuiverend middel, tot het

afwafchen , en infpuiten gebezigd worden.

L. Pulegium. N. Polei. H. Polevj.

F. Pouliot. E. Pcmiij-roijal^

or Pudding-graJ's.

Een gewas , waarvan men de bladeren gebruikt,

N 4 die
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die byna aan de marjolyn gelyk zyn. Dit kruid
heeft een fterken balzemagtigen aangenamen reuk

,

en een fcherpen fpeceryagtigen fmaak. Men re-

kent het onder dê verdelende zenuwkruiden,
welks ontbindende kragt in kneuzingen van het

hoofd geroemd word. •

L. Betonka. N. Betome, ff. Betomen.

F. Betoine. E. Betonij.

De bladeren en bloemen van deze kleine plant

hebben een ruwen
,
bitteragtigen fmaak, die met

een gcringen, fpeceryagtigen reuk gepaard gaat.

Alhoewel deze plant door verfcheide Schryvers

,

in hoofdwonden, en andere toevallen aan het

zelve, zeer hoog geroemd word, leert nogthans
dc ondervinding, dat deze geliefkoosde plant van
vele Ileelmeefters flegts een zeer zwak verdelend
zenuwmiddel is. Het cmpladrum de betonka heeft

zeer weinig kragten van de bctonie.

L. Angelka. N. Engelwortel. H. Angelik.

F. Angelique. E. Angelka.

Zy word ook heil. geeftwortel genoemd. Zy.

heeft een fcherpen en enigzins bitteren fmaak,

en een taamlyk fterken aangenamen reuk. Men
kan dezelve in wyniigtige omflagen , als een ver-

delend middel met voordeel gebruiken.

L- Imperatoria. N. Meeflerzvortel. H.
Mcifterwurz. F. Imperatoire.

E. Mafter-wort.

Men gebruikt 'er voornaamlyk de wortels van,

die'
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die men in de Apotheken bewaart, fchoon de-

zelven niet Jarig goed blyven, maar fchiclyk

wormagtig worden. Zy heefteen fcherpen fmaak,

en een balzemagtigen reuk. In de verlamming

van de tong laat men 'er een ftukje van kauwen

,

en de verfche bladeren wil men dat de fcrophula

verdelen, als ze met zout en azyn gefloten, 'er

op gelegd worden.

L. Carijophifllata. N. Nagelwortel. H.
Benediclenwurzel. F. Benoite , ou Ga-

liot. E.Avens, or Herb- bennet.

De nagelwortcl heeft een fpeceryagtigen , bit-

teren, en enigzins zamentrekkenden fmaak, en
een aangenamen reuk, die na de kruidnagelen

zweemt.
Deze plant groeit in menigte in Duitfchland,

men kan ze als een verdelend middel, dat te ge-

lyk verfterkt, tegen de kneuzing en de uitftor-

ting van bloed , en in de heelkundige ongemak-
ken , die uit ene verflapping der zagte delen ont-

ftaan, zo als de uitzakkingen, breuken, ontvrig-

tingen , enz. in wynagtige Hovingen gebruiken.

L. Enula. N. Alantsw^rtel. H. Alant-

wurzel. F. Aunée , ou Enule campane,

E. Elecampane.

De alantswortel groeit in 't wild , en over-
vloedig in de wynbergen. Hy heeft een mati-
gen fcherpen , en bitteragtigen, doch kleverigen
fmaak. De reuk is aangenaam , en fpeceryagtig

, zy-
nekragtenzyn dus verdelende en prikkelende.Meq
.kan denzelven in omflagen op gezweiten en ver-

N 5 zwe«
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. zweringen leggen. Men houd hem voor een
kragtig middel uitwendig tegen het fchurft. Wy
hebben 'er een zalf van, unguentum enulatum, die

uit den verfchen wortel in varkensreuzel gekookt

,

en een byvocgzel van wat was en terpentyn be-

reid word , deze meent men dat van veel dienft

is op het fchurft en de zere hoofden. Zo moet
hy ook van een byzonder vermogen zyn , om de
muggen te verdryven , als men 'er de kamer mede
berookt. Het afkookzel van den, alantswortel,

wil men insgelyks, dat een toerykend mid-
del zy, a ]

s 'er na ene genezing door de kwyling
kwikzilver in het lichaam is agtergebleven , om
hetzelve met kragt weder na buiten te dryven.

L. Carlina. N. Everwortel. H. Eberwur-
zei. F. Carline, ou Chardonnerette.

E. Carline-thiftle.

Deze wortel, dien men op bergagtige, en zon-

nige plaatzen door geheel Duitfchland in menig-

te vind, heeft een fterken reuk, en een fcher-

pen, bitteren, fpeceryagtigen fmaak. Hy kan

dus , zo als andere fpeceryagtige planten , in w.yn •

water , of azynwater gekookt , tot verdelende

omflagen gebezigd worden. In dergelyke afkook-

zels kunnen de boezemagtige verzweringen met
voordeel gebaad en uitgewafchen worden , 't

geen hare zuivering en genezing zeer bevordert.

L. Calamus aromaticus. N. Kalmus. H.
Calmus. F. en E. Acorus.

De kalmus word ook Acorus verus genoemd.
De
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De wortel van dit gewas is zeer fcherp. De Heer

van Haller zegt, dat hy ten aanzien van zynen

fpeceryagtigen reuk en fmaak alle andere gewas-

fen, die in de noordelyke lugtftreken worden
voortgebragt , te boven gaat. Hy kan düs als een

goed zuiverend middel tegen de. eelt-, en fpek-

agtige verzweringen gebruikt worden, 't zy om
af te wafchen , of om op te ftroyen ; den ingcleg-

den wortel kan men fyn gemaakt hier toe bezi-

gen.

L. Zedoaria. N. Zedoar. H. Zitwerwur-

zel. F. Zedoaire,ou Gingembrefauya-
ge. E. Zedoary , or Setwall.

Is de wortel ener indiaanfche plant. Hy heeft

een zeer Herken reuk, die vry wat na de kam-
fer gelykt , en een bitteren , fpeceryagtigen

,

fcherpen fmaak. Het afkookzel van de zedoar

in water is bitter , en kan voor verdelende om-
Hagen-, en dergelyken, dienen. Als de wortel
na het afkoken nog in wyngeeft afgetrokken
word, dan haalt 'er dezelve alles volkomen uit,

indien men dezen wyngeeft by het afkookzel giet,

zo heeft men een zeer kragtige ftoving van de
zedoar.

L. Zingiber. N. Gengber. H. Ingwer. F.
Gingembre. E. Ginger.

Deze is een indiaanfche plant, daarwy den wor-
tel van hebben, die een lieflyken reuk, doch een
verhittenden , bytenden

,
fpeceryagtigen fmaak

heeft. De geeft van wyn haalt 'er de kragten
veel beter uit, dan de watcragtige vogten. Des-
• we-
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wegens kan deze wortel in water gekookt en
de wyngeeft 'er bygegoten , een zeer goeden,
verfterkenden , en verdelcnden omflag, voor kou-
de wateragtige gezwellen, en verzweringen , ver*
fchaffen.

L. Galanga. N. Maagwortel. H. Galgant.

F. Galanga. E. Galanga l.

Is een fpecerya'gtigc wortel , die uit China ge-

bragt word; de kleine maagwortel, galanga mi-

nor , is inzonderheid in gebruik, om dat hy be-

ter dan de grote is. De reuk is fpecerya'gtig , en
de fmaak bitter, verhittend, en bytend. Hy kan
als een verdelend en verfterkend middel in om-
flagen op koude gezwellen gelegd worden. Alen
pLeg ook het poeder, en de effende van dezen
wortel ,

tegen de bevrozene beenderen te pryzen.

In de verlamming van de tong, en de uittering

der ledematen heeft ook het uitwendig gebruik
vandenzelven dienft gedaan.

L. Lèviftkum. N. Lavas. H. Liebftöckel.

F. Levêcbe. E. Louage^ or AliJander.

De lavas is een fpeceryagtige plant , die over-

vloedig in Duitfchland te vinden is. De ganfche

plant heeft een fcherpen, fpeceryagtigen , en e-

nigzins zoeten fmaak, en een vry fterken reuk.

Men gebruikt het meeft alleen den wortel, doch
dewyl de bloemen en bladeren ook fpecerya'gtig

zyn, kan de gehele plant tot verdelende omfla-

gen gebezigd worden. De olcam levifiici^ die uit

de plant geftookt word , kan tot een ingrediënt

van verdelende zalven , en pleifters dienen.
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L. Nardus indica. N. Spikenard uit Indie.

H. Indianifcher Narden. F. Spica

nard. E. 'Indian fpickenard.

Dit gewas word ook fpüa nardi genoemd , en*
uit Ooftindie gebragt. Het heeft de gedaante van
een menigte kleine vezelen, en heeft een fteken-

den bitteren fmaak, en een fterken , doch niét

zeer aangenamen reuk. Het kan in verdelende

en verfterkende omflagen gebruikt worden. Dooi-

de deftillatie bekomt men een wezenlyken olie

,

oleam effentiale , die de ware fpikenardölie is. Want
het geen de fpeceryverkopers voor fpikenardölie

verkopen, is doorgaans een olie, die uit terpen-

tynölie , en wat lavendelölie iszamengefteld , wel-

ken de paardemeefters veel al gebruiken.-

L. Lavendula. N. en H. Lavendel. F.

Lavande, 011 Afpic. E. Laveuder.

Deze plant heeft een lieflyken
, aangenamen

reuk , en een bytenden fmaak. De bloemen zyn
zeer fpeceryagtig , en kunnen daarom onder de
verdelende hoofdkruiden gefteld worden. De
lavendel word dikwyls in uitwendige Hovingen
tegen de verlamming der benen gebruikt. Veel-
tyds worden de bloemen , in zakjes genaid , over
koude gezwellen gelegd.

Den overgehaalden lavendelölie roemt men
inzonderheid ter verdry ving der platluizen, pedi-

culi ingiiinales
, en andere infekten van de huid.

Als het weke vloeipapier, dat in dezen olie al-

leen-, of met amandelolie vermengd gedoopt is,

een gehelen nagt op het deel gelegd word, dat

.» door



2o6 XI. Klasse, Specer yag tige

door die infekccn bezet is, dan worden ze zé-

ker, zegt Geoffrov, 's morgens alle dood ge-
vonden. Deze olie word ook onder de zenuw-
zalven gemengd.

L. Chamomilla. N. Kamillen. H. ChamiU
len. F. Camomille. E. Camomil.

De wilde kamille is boven de romynfche te

achten , dewyl zy kragtiger is, Zy groeit in me-
nigte op de akkers tuiïchen het koorn. Dezel-

ve heeft een Herken , niet onaangenamen , fpe-

ceryagtigen reuk , en een zeer bitteren
,
walgly-

ken fmaak. Deze bloemen worden zeer veel in

de Heelkunde, als een fterk verdelend middel,

in droge en natte omfkigen
,
tegen de hete en

koude gezwellen gebruikt. Ook is zy in rottige

verzweringen, ja zelfs in 't koud vuur, een zeer

fterk bederf tegengaand middel.

Inwendig word de kamille tegen de fcrophu-

kufe ongemakken, en ook tegen het vuur, en

't bederf, in dranken voorgefchreven. Het poe-

der der kamille, in droge zakjes, met kamfer ge-

vreven , heb ik met groot voordeel op de fcro-

pbula zien aanleggen.

L. Anifum. N. Anys. H. en F.

Anis. E. Anife.

De anys is ene eenjarige kroontjesdragende

plant , die meeft in de warme landen natuurlyk

groeit. Het zaad is alleenlyk in gebruik. Dit

heefc een fpeceryagtigen reuk, en .een aangena-

men verwarmenden fmaak, die enigzins zoet is.

Het water haalt 'er weinig van de zamenftellende

deten

.
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delen uit, maar de geeft van wyn trekt het ge-

heel af. Men kan dit zaad > in droge en natte

pmflagen, als een goed verdelend middel, gebrui-

ken. In water-, en windbreuken, in de water-

zugt der gevrigten , en in andere koude gezwellen

,

word deszelfs gebruik aangewezen.

L. Cutnimim. N. Komyn. H. Römifcher

Kümmel. F. Cumin. E. Cummin.

Van deze kroontjesdragende plant is flegts het

zaad in gebruik, dat een fpeceryagtigen reuk,

en een bitteragtigen , verwarmenden fmaak heeft.

Zy is als een verdelend en de opfpanning verdry

-

vend middel beroemd , men pleeg dezelve daar-

om tot het beroken te gebruiken , of in poeder
gefloten over de windbreuken, en de winddarm-
brèuken te leggen. Zy behoort tot de vier ver-

warmende zaden, ook is 'er in de Apotheken
een byzonder emplafirum de cumino, waarin de
komyn met haren overgehaalden olie gedaan
word.

L. Ni'geila. N. Narduszaad. H. S'chwar-

zer coriander. F. Nielle, oh Barbue.

E. Gitb , or Nigella.

Het zaad van deze plant heeft een zeer fter-

ken niet onaangenamen reuk, en een fcherpen
ftrydigen fmaak. Men floot dit zaad wel met
water tot ene melk , en laat dezelve in de zware
verftoptheid door den neus ophalen.
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L. Carvum. • N. Witte Komyn. H. FtltU

kümmel. F. Carvi. E. Carraways.

De plant groeit door geheel Duitfehland in de
Wyden. Het zaad daarvan heeft een aangenameri
reuk , en een fcherpen fpeceryagtigen fmaak.
Van Hel mo nt noemde dit fpeceryagtig zaad,

om den geringen prys, een trooft der armen,
om dat het dezelven in vele in - , en uitwendige on-

gemakken \ an dienft is. Men telt het onder de

grote verwarmende zaden , en men pryft het in-

zonderheid om de winden te breken
;
deswegens

pleeg men het gefloten zaad in droge zakjes over

de windbreuken en winddarmbreuken te leggen.

Doch de witte komyn kan ook ter verdeling van
koude gezwellen in droge, of natte omflagen ge-

bezigd worden. Den fynen olie van dezelve kan

men onder de verdelende pleifters doen.

L. FetrofeUntim. N. Pieterzelie. H. Fe-

terfilkraut. F. Perfü. E. Parfley.

De wortel , de zaden , en de bladeren zyn in

gebruik. De ganfche plant heeft een aangena-

men reuk, en ene zeer .aangename fcherpte. De-
ze geeft dezelve uitwendig ene grote verdelen-

de kragt, zo dat men met het fyn gefloten kruid

reeds de hardnekkigfte verhardingen van de borft

verdreven heeft. De wortel is zoetagtig, en te ge-

lyk enigzins fpeceryagtig fcherp
,
hy heeft ene

dergelyke verdelende werking als het kruid. Het

zaad van dé pieterzelie is het meeft fpeceryagtig,

weshalve men het tot verdelende omflagen kan

gebruiken. Het zaad der macedonifche pieterze-

lie is veel- flerker dan van de gemene.
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L. Apium'. .N. Juffrouw Merk, Eppe.

ƒƒ. Eppich. F. A,chz, oUApium.

E. Smallage.

Deze plant komt in kragten naby de piefier-

zelie, duch de reuk en lmaak is fterker. De
zagt gekookte wortel kan. tot pap gedrukt zyn-

de, worden aangelegd als een verdelend middel.

Het zaad van de eppe is fpeceryagtig , en kan
insgelyks by verdelende omflagen gedaan wor-

den.

L. Föeniculum. N. Venkel. H. Fenchel.

F. FeiiouiL E. Fennell , of Fénkel.

Deze plant groeit in Duitfchland overvloedig.

Het zaad is alleenlyk in gebruik, dat een byzon-
deren goeden reuk , en een aangenamen , zoét-

agtigen ,
fcherpen , fpeceryagtigen fmaak heeft.

Dit zaad , dat byna alle de kragten van 't gan-

fche gewas in zig bevat , word onder de vier

grote verwarmende zaden geteld. Zommigen ra-

den het zaad in water te koken, en de damp
daarvan in de ogen te laten komen. Deze damp
wil men dat in de grauwe en zwarte Haar een
voortreflyk verdelend middel zy. Het water,
dat van de zaden gedefinieerd word

,
fchryft men

dikwyls tot oogwaters voor.

L. Cardamomum. N. Cardamom. H. Car-
damomen. F, Cardamome. E. Cardamom.

Dit zaad bekomen wy.uit Indie. Het heeft
een aangenamen fpeceryagtigen reuk, doch ds

O fmaak •
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•fmaak is fcherp, en brandende op de tong byna
als peper. Men kan het dus Hls.een roodmakend
(rubefaciens) verhittend, fcherp middel, onder
den zuurdeeg mengen.

L. Mach. N. Foelij. H MufcatenMü-
tbe. F. Maas. E. Mace.

Deze is niet de bloem, maar de twede 'baft

van de nootmuskaat, die als een net om de noot
ligt. Zy heeft een zeer aangenamen, fpecerv-

agtigen , en olieagtigen fmaak , en insgelyks een
aangenamen reuk. De foely is zeer weinig za-

mentrekkende, men kan 'er een vloeibaren fy.

ncn olie uit perfTen , doch door de deftillatie is

deze olie vlugger. Men gebruikt dezen olie ge-

woonlyk tot verwarmende maagpleifters.

X. Caryophyllum. N. Kruidnagelen. H.
Gewurznagelein. F. Clous de girofles.

E. Cloves.

Het is de onrype vrugt , of liever de bloem-

kelk der bloemen, van den nagelboom.

Indien ze goed zyn, dan' moeten zy ryk van

olie, en van een fterken aangenamen, fpecery-

agtigen reuk , en van een zeer fcherpen , verhit-

tenden, brandenden fmaak zyn. Men gebruikt

dezelven om tegen het walgen op de maag te leg-

gen.

De kruidnagelen hebben zeer veel fyne olie,

daar men, zo als Boerhaave meld, door het

enkel uitperlfen een groot gedeelte van kan be-

komen. Deze uitgeperfte olie is zo fcherp niet

als d-? gedeftilleerde , die ongemeen fcherp, en

inder-
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inderdaad, bytende is, hy word daarom tegen de

tandpyn gebruikt, als dezelve uit een holgege*

ten tand ontftaat , men laat flegts enige droppe-

len op katoen druipen, en dit legt men in den
hollen tand, dan verteert deze olie de kleine

blootliggende zenuwvezels , hy maakt den tand

geheel ftomp en onaandoenlyk , en dus houd de

pyn op.

Op gclyke wyze kan men dezen olie gebrui-

ken, om de reeds zwartgewordene beenvreter

van de levendige beenderen af te fcheiden, of

weg te eten.

h. Nux mofchata. N. Nootmuskaat. II.

Muscatennufs. F. Noix muscade.

E. Nutmeg.

Zy is de kern der vrugt van een boom , die in

Ooftindie groeit. De reuk is fpeceryagtig en
aangenaam, de fmaak is vet , fcherp, entegelyk
.enigzins bitteragtig en zagt zamèntrekkende. De
nootmuskaten geven door het pcrilen , als 'twarm
gefchied, ene tamelyke hoeveelheid van door-

fchynenden gelen olie , die koud. wordende als

reuzel ltremt. Men kan dezen olie ook door het
koktn , en door het overhalen

, bekomen, die

onder maagpleifters , balzems en zalven gedaan
word , om de kramp in de ingewanden te ftillen.

Den dikken muskaatolie heb ik in gezwellen , door •

de vorft veroorzaakt, zeer goed bevonden. Het
is een vet , weekmakend , en te gelyk verwar-
mend middel, dat de koude afweert.

L. Amomnm. N. Amomnm. H. Amomen»
F. Ampme. E. All-fpice.

Deze is een welriekende vrugt uit lndie. Het
*

. O 2 zaad
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zaal hiervan fmaakt fterk fpeccrya'gtig,.zo alsdc
reuk ook vlug en doordringend is. Het word
onder de kleine verwarmende zaden geteld, en
•kan dus even als dezclven gebruikt worden. De.
tinctuur van de amomum , die met den geeft van
wyn bereid word , heeft een zeer fchone groene
kleur.

L. Cubebcc. N. Kübeben. H. Cubcben.

F* Cubebe. E. Cubebes.

Deze kleine fpecéryagtigè vrugt, word ons uit

Ooftindie gebragt. Ten aanzien van de fpecerv-

agtige, verwarmende, en bytende eigenfehap is

zy byna de peper gelyk, fchoon haar reuk zeer

aangenaam is, men plee^ ze met zuiker te bedek-
ken , en in den mond te kauwen , om den Hin-

kenden adem te vcrb:rgen. Zommigcn plegen

ze tot de hoofdverflerkende kruidermutzen te ge-

bruiken , ter verlterking der herflenen , en van
het geheugen, by voorbeeld, voor oude lieden

na zware beroertens, enz.

L. Laurus. N. Laurierboom. H. Lorbeer-

baum. F. Laurier. E Laurel-tree.

. Deze boom, dien men by ons in menigte in

de tuinen plant, groeit in de hete landen tot ene

aanzienlyke grootte. De blr.deren, en de bes-

fen zyn 'er veel van in gebruik.

De bladeren hebben enen fcherpen , bitteren
,

zame'.tr-k kenden finaal , en een flerken, zee?

aan^ namen ,
fpeccryügtigen reuk. Men kan ze

om hunne verdelende, en zenuw^erfterkende

kraét in wyn gekookt, tot verdelende, en ver-

. fter-«
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fterkende omflagen op kwetzingen aan het hoofd

,

en op andere plaatzen, gebruiken. Zy zyn in

de fpecies pro epitbemate cepbalico, en in het unguetu

turn martiatum.

De bellen, baccce laari, hebben een zoortgely-

ke kragt. Als zy overgehaald worden
,
geven

zy veel fcherpen , doordringenden olie van zig,

oïeum baccarum lauri defiillatum , ook komt 'er veel

olie van , indien ze uitgeperft , of uitgekookt

worden, oleum laurinum exprejjinn , die men meer
dan den overgehaalden gebruikt; hy is zeer goed

tegen de windkolyken , uitwendig gefmcerd , of

in klyfteren. Men pryft denzelven ook zeer te -

gen het kwade gehoor , en men laat enige drop-

pels op katoen in het oor druipen, doch men
mengt 'er gemeenlyk den bitteren amandelolie

onder. Men dóet hem veel onder de zenuwzai-

vcn , en onder het unguentum ptdiculorum , ad fca-

biem, ad tabida membra, als mede onder de Lmpla*

ftra de cumino
, diabotana, de ranis.

L. Juniperiis. N. Jeneverboom. TL Wach*
bolder. F. Ge/ievrier. E. Jumper-tree.

Deze ftruikjs altyd groen, en groeit op fteen-

agtrge gronden in alle geweften van Europa. De
.beffen en het hout zyn'er 't meeft van in gebr"uik,

fchoon de gehele ftruik ook tot het beroken word
gebezigd.

De jeneverbeiTen hebben een fterken, niet on-
aangenamen reuk, en een warmen, bytenden
zoeten fmaak, die door lang te kauwen bitterüg-

tig word, als men het zaad klein byt. Deze bes-

fen worden om hare fpeccryagtige verdelende
kragt onder omflagen , en in kruiderzakjes ge-

daan.

O 3 De
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De overgehaalde olie uit de beflen, oleum juni-

peri ex baccis , is zo fcherp niet a's de andere f'yne

oliën , en word daarom onder de zenuwzalven en
verdelende pleifters gebruikt.

Z. Lignum guajacum. N. Pokbout. H.
Franzofenholz. F. Guajac , ou Bois-faint

.

E. Pock-wood, or Holy-wood.

Het lignum guajacum, word ook lignum fanclum
genoemd. Het is het hout van een boom, die

in de warme delen der fpaanfchc Wcftindien
gooeit. De baft en het hout hebben een ligten

bitteren
,
fpeceryagdgen

, bytenden ('maak , de
balt is fpeccryagtiger dan het hout. De reuk
is niet onaangenaam Men fenryft het hout
voornaamlyk in afgekookte dranken voor, en
men houd het voor eenfpecificum tegen de venus-

ziekte Men heeft het voor de uitvinding der

kwi middelen, in Indie zelfs tot dit einde, ge-

bruikt. De werking van dit hout is in 't jaar 15 17.

in Europa bekend geworden
;
volgens het getui-

genis van Nic. Poll moeten 3000 venuszieke ly-

ders ten zynen tyde hierdoor genezen zyn, waar-

onder ook Huttenius was, die al negen jaar

lang de venusziekte zeer zwaar gehad , en ' elf-

mail de kwikcuur zonder voordeel ondergaan had..

En Fabri , een beroemd Geneesheer te Florence,

die dit het grote middel van zyn gafthuis noemt,
verzekert met Fracastorius , Hutten , en Boer-

haave , dat het in Haat zy , indien het fterk ge-

bruikt word, om de ziekte alleen te verdryven.

Ik denk 'er van, dat den iyders in alle deze

gevallen, voor het gebruik van den pokhout-

drank, reeds zeer veel kwikzilver in het lichaam

gebragt is , en dat de. prikkelende kragt van 't

hout
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hout het kwikzilver door het ganfche lichaam

omgevoerd, en het op alle plaatzen van hetzelve in

beweging gelteld heeft, 't welk de reden is, waar-

om de nieuwere practici waarnemen , dat de pok-

houtdrank zonder het gebruik van 't kwikzilver

geen genezing te weeg brengt. Doch de befchou-

wing der genezende kragt van het pokhout in In-

die brengt my nog tot een ander vermoeden

,

ten aanzien van deszelfs werking. De venus-

ziekte , -naamlyk. is niet in alle geweften der

wereld, aangaande hare kenmerken en toevallen,

dezelfde , en zy kan ook in verfchillende landen

niét door dezelfde middelen genezen worden.
Zy is in de koude landen veel gevaarlyker dan in

de warme. Een Spanjaard , zegt de vermaarde
Heer Zimmermann

,
verrigt zyne bezigheden in

Peru met een trap van venerifche befmetting,

waardoor een Deen, niettegenftaande de befte

middelen wierden aangewend , zou omkomen.
De venusziekte , die door de Negers uit Guiné
na Amerika overgebragt is, en die men voor de

moeder van onze venusziekte houd, beftaat in

Barbados fiegts in bobbels asn de huid, die na
't gebruik van enige kruiden wederom droog wor-
den, en afvallen. In de Antillifche eilanden is

de venusziekte van de onze ook zeer onderfchei-

den. Die venusziekte word doodlyk , als men
ze door het kwikzilver genezen wil. Ook deed

Huxham eenen Engelfchman , die de venusziek-

te door den omgang met befmette Negereifen

uit Portobello medebragt, door het kwikzilver

in Engeland het ongemak merk'yk verergeren.

Het pokhout fcheen beter te flagen; doch de ly-

der ftierf nogthans aan een uittering. Ik houde
derhalve het pokhout , ten aanzien van de venus-

ziekte in onze landen, enkel als een bymiddel
* O 4 van
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van het kwikzilver, deszelfs gebruik gedurende
vcrfcheidene maanden heeft zonder het vloeiba-
re metaal gene werking gedaan , als dat het eni-

ge toevallen van de rbeumatismus verzagt,zo veel
als ik heb kunnen waarnemen. In flymerige
fcrophuleufe perzonen, die te gclyk vcnerifch
waren, werkte het beter dan de zalzaparil, die

ik met het gebruik van 't kwikzilver, by uitge.

teerde, galiigtige, magere, en ook bloedryke lie-

den, in de venusziekte verénige. Want' den zo-

danigen is de verhittende, opdrogende, prikke-

lende, en beftendig pis-, en z veetdryvendc pok-

houtdrank in myne waarnemingen zigtbaar nade-

lig geweeft, ja zelfs als ik hem met de melk liet

gt-bruiken. Maar tot het uitwafchen der ver-

zweringen in de keel, neus, ogen, en andere de-

len , en tot verdelende baden voor handen en

voeten, die met beengezwellen bezet waren, heb

ik het pokhout zeer dienftig bevonden. Op de-

zelfde wyze pryft het de uitmuntende hooglee-

raar Schreiber te Petersburg , ter genezing, van

de kankerzweren, ongetwyfeld meent by de ve-

nerifche, want in a*ndcren heb ik gene verbete-

tering van het yslyk ongemak gezien.

L. Lignum fantaluin. N. Zandelbout. H.
Sandelholz. F. Santal. E. Sanders.

Wy hebben driederly zandelhout in de Apothe-
ken , het gele , het witte , en het rode. Yder derzel-

• ven heeft een aangenamen,welriekenden, fpecery-

agtigen reuk, inzonderheid het gele, dat het bes-

te is. Het witte is zo fterk niet, en het rode

heeft te gelyk .een zigt zamentrekkenden , ver-

fterkenden fmaak. In de Heelkunde kan men zig

van deze houten in fterk e a&ookzels met wyn
toe'
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tot verfterkende ftovingen bedienen , die in kwet-

singen en wonden van het hoofd ene goede wer-

king doen.

L. Lignum fasfafras. N. Sasfafrashoitf.

H.Sasfafrassholz. . F. enE. Sasfafras.

Het is de wortel van een Weftïndifchen boom.
Het word in het hoogduitfch ook Fenchelbolz ge-

noemd , om dat de reuk en fmaak wel wat na de

venkel gelykt. De baft is veel fpeceryagtiger

dan het hout. Men bekomt uit den baft ene gro-

te hoeveelheid van wezenlyke olie. Men pryft

het aftrekzei van den baft, of het afkookzel van

het hout , als een bloedzuiverend , en zweet?

dryvend middel ter genezing van de venusziek-

tè, doch zonder het kwikzilver zal men 'er niet

veel mede uitvoeren. Door het geftadig zweten

droogt men flegts het lichaam uit , en men doet

den itoelgang ophouden : Omftandigheden die

het kwikzilver niet gedoogt.

De Amerikanen plegen met het afkookzel van

den baft de verzweringen uit te wafchen , tc

zuiveren , en te genezen.

L. Lignum rbodium. N. Rozenhout. H. Ro-

fenbolz. F. Bois de rhode. E. Rofe-wood.

Deze is' de wortel van een ftruik , die uit Ooft*

indie gebragt word. Deze wortel heeft een aan-

genamen reuk na de rozen, en fmaakt bitterag-

tig. Om den aangenamen reuk wo,rd hy dikwyis

onder rookwerken 'gedaan. Hy is ook in defpe-

cies pro cuciipba, in het unfeuentïtm rbfatutii fimplex,

ea in de canckae fnmaks. Dcor bet pv§rhajeq
* ö 5 met
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met water geeft hy een welrie!. enden
, wezcnly-

ken olie, uie voor rozenolie verkogt word, en
dien mentot reukwerken, zo als de pomade,enz.
gebruikt.

L. Lignum agallochum.. . N. Paradyshout.

H. Paradiesholz. F. Bon cl aloe.

E. Wood of aloes.

Het word ook lignum aloës, alosj'hout genoemd,
liet heeft een aangenamen, fpecerya^tigen reuk,
als het aang^ftoken word; daarom word hetzelve

voor kinderen en oude lieden , die zwak van
hoofd zyn , als een rookwerk ter verfterking van
het hoofd gebruikt.

L. Cïnnamomum. N. Kaneel. H. Zimmet.
F. Canelle. E. Cinnamom.

Deze dunne bad heeft een uitftckenden aan-

iicnamcn reuk, en een bytenden fmaak, die e-

nigzins zamentrek kende is. Hare hoge waarde
verbied dcrzelver gebruik , fchoon zy uitwendig

een der befte zenuwverfterkende middelen zyn
zou. Even zo is het ook met de oranjefchillen

,

en bloemen gelegen.

De wezenlyke kaneelölie is.bytend, men ge-

bruikt hem om zwarte carieufe beenderen weg te

byten.

L. Flores Cheiri. N. Gele violetten. H.
Gelbe violen, F. Giroflier. , ou violier. E.

The Violet -flowers , or gilly -flowers.

De bloemen hebben een aangenamen , en een

enigi



Geneesmiddelen. 219

enigzins fcherpen, bitteragtigen , onaangenamen
fmaak Zy kunnen ais een. Verdelend , bederfte-

gengaand, en zagt verfterkend middel gebruikt

worden. Daarom doen vele Heelmeefters dezel-

ven onder de fpeceryagtige hoofdkruiden. Men
heeft in deApotheken den oicwncbejorinum coctum,

welke gekookte gele violettenölietot weekmaken-
de , verdelende zenuwzalven genomen word.

L. Flores rofnrum. N. Rode rozen. H.
Rofenblüthe. F. Rofes rouges.

E. Red rofe.

De bloembladeren der rode rozen behoren tot

de klalfe der fpeceryagtige geneesmiddelen , de-

wyl zy een aangenamen reuk hebben; doch om
dat derzelver fmaak enigzins zamentrèkkend is

,

heb ik hare werking, en uitwendig gebruik, reeds

in de voorgaande ldaffe der zamentrekkende ge-

neesmiddelen befchouwd;

L. Flores paraly'fis. N. Sleutelbloemen. II.

SthlüJJelbïumen. F. Prime vere.

E. Prim rofe.

Deze zyn van de vroegftc lentebloemen. Zy
hebben een fynen aangenamen reuk , en een zag-

ten
,
flymerigen , zoetagtigen fmaak. Zy wor-

den als een weekmakend, en te gelyk verdelend

middel tot omflagen tegen verlammingen, en
verhardingen aangeprezen.
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L r Ettphrafia. N. Oirentrooft. //. Augen-
. trofl. F» Euphraife. E. Eycbright.

Dit klein gewas heeft een byzondercn reuk

,

en zelfs de bladeren hebben alleenh'k een fpece-

ryiigtigcn fmaak. Zy is in de vorige tyden zeer
beroemd geweeft voor een oogmiddel. Hilda-
nus zegt , dat hy oude mannen van zeventig jaren
gekend heeft, die hun gezigt verloren , en hetzelve

door 't gebruik van dit kruid weergekregen had.

den. Doch de proeven der nieuwere Practici

hebben het geluk niet gehad, om den lof van
Hildanüs te beveiligen. Zommigen plegen nog-

thans dit kruid nog in droge zakjes over de zwak-
ke Ogen te leggen. Maar de volgende methode
is kragtigcr en zekerer. Anderen naamlyk laten

de zakjes 'in wyn en warm water dopen, uitdro-

gen, en aldus over ontftokene, gekwetfte, of
zwakke ogen der oude lieden met een zeker ge-

volg leggen. Het gedefinieerde ogentrooftwater

heeft van het kruid geen kragt,maar is een zui-

ver overgehaald water.

L. Flores .cyani. N. Blairwe koornbloe-

• men. H* Blaue kornblumen. F.

sJubifohi, ou Bla-ceole. E.
Blezv-bortles^ or Corn-

flozver.

Dit is een g:meen kruid, dat met fraye blau-

we bloemen onder het koorn groeid. Alhoe-

wel het zo min in den reuk , als in den fmaak

,

jets fpeceryagtigs heeft , zo houd men nogthans

de bloemen voor een zeer oogverfterkend mid-
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del, en men laat het in zakjes genaid over de

ogen leggen. Doch het is met de koornbloe-

men even als met de ogencrooft gelegen , zy zyn
op zig zeiven tot allerly gebruik onfchuldige

middelen.

XIT. KLAS-
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XII. K L A S S Ê.

A m a r a. Bittere
Geneesmiddelen.

T Tiertoe behoren de middelen der Heelkunde i

X JL die een bitteren fmaak hebben , en meeft
zonder reuk zyn. Behalve de gal komen zy alle

uit het ryk der planten.

De bittere middelen bevatten een middelmatig
gedeelte van de kragten der zamentrekkende,-en
fpecerya'gtigc geneesmiddelen in zig. Hunne al-

gemene werkingen zyn derhalve, dat ze de veze-

len der vaste delen zagt zamentrekken , en enig-

zins prikkelen. Zy kunnen de dikke zappen ver-

delen, en dus uit hunne vaten en verblyfpluatzen,

'daar zy ftilftaan , vervoeren.

Zy zyn daarom van groten dienst in koude ge-

zwellen , daar flymerige dikke vogten in zwakke
vaten, en in cellen van het vetvlies, opgehouden
worden. De ondervinding heeft mede geleerd,

dat de bittere middelen het ongedierte doden, en
de verrotting tegengaan.' Men pryft ze daarom
in onzuivere, Hinkende

,
rottige verzweringen

,

en ook in zodanige, die wormagtig zyn.

In de ontftekinggezwellen zyn ze Tcbaadlyk

,

om dat zy enigzins verhittend en prikkelend zyn

,

ten zy dezelven met zeer veel water verdund wor-

den, derwyze zyn zy van groot nut op ongemak-
ken, daar buitengevaat bloed is, en in. waterag-

tige ontftekingen. In water , klier- , en gevrigt-

gezwellen zyn zy altoos als verdelende en te gelyk

verfterkende m'u leien van de Praiïici geroemd.

De bitterheid van deze middelen kan men zo wel

aaft
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aan wateragtige , als aan geestryke ontbindmid-

delen, mededelen.

De bittere middelen maken de grootfte klasfe

der bederf tegengaande heelmiddelen uit. De voor-

treflyke koortsbast zelve doet deze werking door

zyne bitterheid. Boven dien leert de gefchiede-

nis van yder byzonde'r bitter middel, datdezelve

zo wel in 't koud vuur , als in de kankerverzvve*

ringen , met voordeel beproefd zyn.

L. Abrotanum. N. Averuit. H. Stab-

wurz'. F. Aurone. E. Sothemwood.

De bladeren van deze heefteragtige plant heb-

ben een Herken reuk, die niet aangenaam is , en
een walglyken , bytenden , bitteren fmaak. Zy
worden als een prikkelend , bederftegengaend

middel , dat de maden in de verzweringen ver-

dryft, geprezen, en ook tot verdelende (lovin-

gen gebruikt, Men raad ze tot zalven en wasch-

waters aan, tegen het uitvallen van'thair, en te-

gen den uitllag van de huid.

L. Abfynthiwn. N.Alzem. H.JFennutb.

F. Abfinthe. E. Wormwood.

De bladeren van den alzem ' hebben een uitre-

kenden bitteren fmaak , en enigzins ftrydigen reuk.

De wortel is niet bitter , maar van een zoeten fpe-

ceryagtigen fmaak. Het zap , dat uit de bladeren

geperst is, wordt om zyne bitterheid van F. ab
Aquapendente op de wormagtige verzwe-

ringen aangeprezen, en zyne bittere, verfterken-

de, enbederftegengaandekragtkanookop rottige

verzweringen een zeer goed middel verfchaffen.

De
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Dc gedroogde, fyn geftotenc , en met kfft

gemengde alzembladeren worden al£ een droge
omllag op de zügtgezwellen en waterbreuk, van
zommigen tot het opdrogen en verdelen geroemd.

Alen heeft van de alzem een overgehaalden o-

lie , een gekookten olie, en een eflentie.

ƒ,. Alllitria. N. Knuflookkfuid. H. Kn&-

blauchkraut. F. Altiaïre. E. Jack
by the hedge.

De bladeren hebben een fcherpen , bitteren

fmaak, en als ze tuiïchen de vingers gevreven

worden, een fterken reuk, die veel na de knuf-

look gelvkt. Uitwendig word het van Hilda>
nus in 't koud vuur; van Chomeln in kankerag-

tige verzweringen , en van Boerhaave in hei-

den aangeprezen ; de laarfte verhaalt , dat hy des-

zelfs goede werking in deze gevallen dikwyls be-

proefd heeft. Hildanus was gewoon dit kruid

in 't voorjaar tot dit einde op te zamelen , en

Helde het een dag op een fchaduWagtige plaat?

aan dc werking der droge lugt bloot. Als het

vervolgens in de pers gedaan word , dan gèeft

het een zap, dat den reuk, en fmaak van de al-

liaria heeft: dit word, volgens zyn berigt, door

een weinig olie op de oppervlakte jaren lang vol-

komen bewaard.

Z. Scordium. N. Waterbok. H. Lachtn-

biobiaiich.- F. Scordion^ m Germandre

d'èau. E. Water -gamander.

Deze kleine hairige plant heeft een bitteren

fmaak , en een fterken , onaangenamen reuk , als

knüf-
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knuliook. Men "gebruikt dezelve uitwendig in

Wynagtige omHagen , als een fterk verdelend mid-

del, op ontftekingen Van eenuitvvendigeoorzaak,

zy heeft ene mindere fcherpte dan de vvynruic,

anderzins kan de waterlouk eveneens tegen net

bederf gebruikt worden.

L. Mamibhim. N. Malrove. H. Andorn.

F: Marrubin. E. Hore hcund.

Dit gewas, daar men de bladeren met de bloe-

men in de Apotheken van bewaart, heeft een

vry byzonderen fpeceryagtigen reuk , en een
fcherpen, bitteren fmaak. Men roemt het, uit-

wendig aangelegd, tegen den hondebeet, en de

vygvratten; men weet nogthans veel zekerer dat

het een zeer kragtig verdelend en b-derftegen-

gaand middel is.ScHWENKEhceft doorzyne proeven
aangetoond , dat een afko kzel van de malrove
het bloed veel roder en unner maakt, dan zelfs

de geeft van 't falanimoniak, Men kan dit kruid

dus in-, en uitwendig by fcrophula , vernar.iin-'

gen, en andere gezwellen bezigen. Men pleeg

het afkookzel van de malrove, met honing ge-

mengd , in de holtens van de borft in te fpuiten,

als 'er geftold bloed, of taye etter, in dezelve

gevonden wierd.

L. Ruta. N. JVynruit. H. Wynrauten.
F. Rne. E. Garden - rite.

Deze heefteragtige plant , die in menigte in

tuinen en wynbèrgen geplant word, heeft een
zeer fterken afkerigen reuk , en een bitteren

,

doordringenden, fcherpen fmaak. Men roemt
' P in-

«
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inzonderheid de bederftegengaande eigenfehap
der wynruit, en daarom word dezelve van den
groien Boërhaave, en zynen groten Uitlegger

aangeraden , als een pap over het koud vuur
heen te leggen.

Men moet zig nogthans wel wagten , van de
verfche kleingeltotene bladeren op ontitokenc,
of verharde gezwellen te leggen, want de bla-

deren , als zy hunne volle kragt hebben
, zyn

ongemeen fcherp, zo dat zy de huid ontiteken,

en blaren maken, indien zy 'er lang opliggen..

Daarom worden zy klein gefloten , en met wat
azyn gemengd, als een roodmakend middel Qru-

befaciens^), aan de voetzolen, op de handen, of
aan de llapen van 't hoofd , in hete ziektens

,
ge-

legd. Het zap, dat uit de wynruitbladeren ge-

perft en met kalkwater gemengd word, is een

zeer goed wondwater voor rottige, en ook voor
wormiigtige verzweringen. Indien de wynruit in

wattv en wat'wyn gekookt word, zuivert en heelt

zy de holle verzweringen aan handen en voeten

zeer wel, als zy enige malen daags als een hand-

,

of voetbad gebezigd word.

Ik genas met de wyn, daar wynruit in gekookt,

en wat rozenhoning by gedaan was , ene (tinken-

de neuszweer ,
en, ene haatlyke rottige verzwe-

ring van het tandvleefch, die met beenbederf

der tandkasjes gepaard ging. Lu pin heeft met
het uitgeperfte zap der wynruit, dat hy in het

oor liet druipen , ene hevige oorpyn geflild.

De wezenlyke wynruitölie , het gekookte wa-

ter, het oqua cobobata ruta, of dikwyls overge-

haalde water, en de wynruitazyn zyn zeer krag-

tige bereidingen van de wynruit.

L.
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L. Carduus benedicius. N. Gezegende dijlel.

H. Cardobenedictenkraut. F. Cbardon

benit. E. Holij thifkle*

Deze is een eenjarige plant. De bladeren heb-

ben' een doordringenden , bitteren fmaak. Als

men de groene bladeren hard met de vingers aan-

grypt, dan kan men 'er de bitterheid in langen

tyd niet afkrygen. Hiermede gaat een oniiar ge-

name reuk gepaard, dien zy nogthans meeft ver-

liezen als ze bewaard worden. Een afkookzel

van deze plant kan als een zuiverend , of verde-

lend middel, op onreine verzweringen, of op ver-

hardingen , als een ftoving worden aangewend.
Men .geeft voor, dat het uitgepérfte zap , in

kwaadaartige , wegëtende verzweringen , en in

pypzweren aan den aars , ene goede werking
doet a's het in-, en uitwendig gebruikt word. Het
zap met boter tot ene zalf gemaakt , wil men

,

dat tegen de kloven van den aars , het fehurft,

de dauwworm , en de vurigheid van de huid zeer

dienftig zy.

L. Onoperdon. N. en Hi Wegdisteh F.

Cbardon argentin. E. Coton tbistle.

De wegdistel met rode wolagtige knoppen,
word by ons aan ,de wegen der velden in menigte
gevonden.
Deze plant word in 't hoogduitsch odkKrebsdistel

(kankerdistel) genaamd , om dat zy in dit vrees-
lyk ongemak heilzaam bevonden is. Dekoning-
lyke pruififche Lyfarts, de heer D. Ellers, ge-

tuigt , dat hy door het uitwendig gebruik van 't

* P 2 zap,
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zap , dat uit de bladeren gcperft was, enige per-

zonen van ene opcr.e kanker in 't aanwezige ge-

lukkig genezen heeft. Ik heb dergclyk enen ly-

der, reeds drie maanden lang, in-, en uitwen-

dig het zap van de wcgdistel , doch zonder enige

verbetering, laten gebruiken.

L. Trifolium fibrinuni. N. Waterdrieblad.

H. Bitterklee. F. Triolet Trefle aqua-

tique. E. Buchbean.

Het groeit in 't water, en heeft drie grote bla-

deren , als de klaver. Deze bladeren zyn zeer

bitter, het uitgeperfte zap derzJven, of het af-

kookzel van 't droge kruid, moet, zo als andere

dergelyke bittere kruiden , tegen de opene be-

nen, inzonderheid by zugtgezwellen , een voor-

treflyk zuiverend , verfterkend , en verdelend

middel zyn. In fcheurbuikige verzweringen

moet het dez.lfde werking doen, als het te gclyk

in- , en uitwendig gebezigd word. De wortel

van het drieblad is niet zo bitter als het kruid

,

dat dus kragtigcr is. Behalve in de fcheurbuik

,

word 'er gezegd , dat een aftrekzei van dit kruid

in fcrophuleufc ongemakken , en in alle verou-

derde huidziektens , ene b\zondere kragt heeft.

L. Tanacetum. N. Wormkruid. II.

Rheinfaren. F. Tanaife. E. Tanfw

Dit gewas groeit in Duitfchland overvloedig.

Het is een matig verwarmend, bitter middel ,e,at

te gehk eenfterken, en niet zeer onaangenamen
reuk heeft. Men pryft het uitwendig als een goed

wondkruid ter zuivering en heling der verzwerin-
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L. Centaurium minus. N. DmzendguldenS'
kruid. H. Taufendguldenkraut. F. Pe-

tite centauréi. E. Lefser centamy.

Een zeer bitter gewas , dat gene fcherpte heeft;

de bladeren en bloemen worden als een vei Her-

kend en verdelend middel gegeven , en in wyn ,

of azynwater, tot ftovingen gebruikt. Dit kruid

word o©k Chironimn genoemd , om dat de oude
beroemde griekfche Heelmeef;ei Chiron , zo men
meent, met dit kruid een boosaartige verzwering
genezen heeft.

Men pleeg het kruid in ertennat, voorde zere

hoofden , af te koken ,. en het hoofd daar mede
te wafchen , waardoor niet flegts die ver uiling

opgedroogd , maar ook de luizen gedood zouden
worden

;
desgel yks wil men , dat zodanig een fterk

water tegen alle onzuiverheden van de huid , en
wel inz onderheid tegen de zomerfprc eten dien ftig

zy. Een klyfteer van dit water houd men voor
een kragtig middel tegen de (zogenaamde heup-
jigt) ffchias.

L. Millefolium. N. Duizendblad. H. Schaaf-,

garbe. F. Millefeuille. E. Milfoil,

or Tarrow.

De bladeren hebben een bitteragtigen , zagt

zamentrekkenden fmaak , en een geringer) fpece-

ryagtigen reuk. Zy kunnen daarom uitwendig

onder de zuiverende , en zagt zamentrekkende ,

verfterkende wondwaters gedaan word nj Zy
worden ook in omflagcn tegen het vuur voo' ge-

fchrevcn. Alle Schryrers over de Materia medi~

ra houden deze plant inwendig voor het beste

, P 3 wond*
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wondkruid , inzonderheid heeft Staiil 'er veel

werks van gemaakt.

De bloemen geven een blauwen olie , zo als

de kamillen. Deze word onder dewonubalzems
gemengd.

L. Matrkaria. N. Moederkruid. H. Muh
terkraut. F. Matricaire. E. Feverfew.

•

Het heeft een fterken byzonderen reuk , en
een bitteragtiy;cn , en enigzins verwarmenden
fmaak, men kan het dus uitwendig als een verde-

lend middel in omflagen gebruiken. Om dat

het een beroemd middel- tegen de opftyging der

baarmoeder is, word het iq 't opzwellen van de

keel by dit toeval aangelegd. Zomtyds moet de-

ze omflag op den buik gelegd worden.

L. Chamaedrys. N. Batbengel. H. Gam-
manderlein. F. Germandrée, 011 Chê-

nette. E. Germander.

Deze kleine plant kan om hare bitterheid en
zagt zamentrekkenden fmaak , en fpeceryagtigen

reuk , in de klasfe der zuiverende en verdelende

middelen, by verzweringen, en inzonderheid by
fcrophuleufe gezwellen, daar zommigeSchryvers
dezelve aanpryzen , gebruikt worden.

L. Chamaepitys. N. Veldcypres. H.
Schlagkrautlein. F. Tvette, ou Pi-

n\y& arteriqite. E. Ground-pine.

Dit is een kleine plant , die op 't gevoel kle-

verig is, en een flerken, fpeceryagtigen , harst-

ag*
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agtigen reuk, en een bitteren, ruwen fmaak heeft.

Zy word als een byzonder wondmiddel, dat fterk

zuivert , en het bederf tegengaat
, aangeraden.

Dit kruid is ook in 't empiajirum diabotannm.

L. Lupulus. N. Hop. H. Hopfen.

F. Houblon. Ê. Hops.

Een zeer bekend gewas , dat men uit hoofde

van zyne bitterheid by het bier mengt , om het

zelve fterker te maken , en voor het zuurworden
te bewaren. De gemene man bedient zig van de

jonge fpruitjes van de hop , die men tumiones lu-

puli noemt , in wyn , of in water gekookt , te-

gen grote kwetzingen, uitftortingen van bloed,

en dergelyke gezwellen , als een verdelend mid-

del.. Het fterk gehopte bittere bier , met bitte-

re kruiden gekookt, word van een zeer geleerd

ierlandsch Heelmeefter , den heer O'hallo-
r a n

%
als een omjlag tegen het koud vuur aange-

raden,*

L. Uva urfi, N. Berebesfin.

H. Sandbeere.

De fmaak geeft reeds vry duidlyk de kragtente

kennen; Hy is zeer bitter, in de bladeren nog-
thans meer dan in den fteel , die meerzamentrek-
kend is. De heer Mu rr ay, die de plant fchei-

kundig verdeelde , befpeurde door de proeven

,

dat de bittere zamentrekkende kragt voornaamlyk
in de gom gelegen is , en dat men dus deze plant,

als ze niet in fubftantie gegeven kan worden, het

beft in wateragtige aftrekzeis , of in een afkook

-

zel kan laten gebruiken. Het afkookzel heeft de

P 4 heer
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heer Murra y bitter. r en meer zamentrekkend
bevonden , uan het aftrekzel.

De uva urfi , die onder de fteenbrekende mid-
delen van onzen tyd den meeften voortgang ge-
maakt heeft, is tegen dit ongemak het eerftJoor
de Gene sneren te Montpellier gebruikt , en ver-

volgens door de gelukkige proeven van de Haen
meerbekend geworden. De nauwkeurige onder-
zoeker, de heer Murray , heeft de proeven,
die met dit geneesmiddel genomen zyn , in een
voortreflyk G.fchrift zorgvuldig opgezameld , en
heeft liet zelfs enige lyders met een gelukkig ge-

volg laten gebruiken , fchoon hy met ene groot-

moedige opregtheid toeftemt, dat het gene duur-

zame genezing te weeg brengt, en dat zeerwaar-

fchynlyk de flym, die het afdryfe , niet het ge-

volg-van ene ontbinding is , die het op den fteen

veroorzaakt, maar alleonlvk de flym, die inden
natuurlyken ftaat in de piswegen word afgefchei-

den , en zig hier in ene meerdere hoeveelheid

vertoont. Nogthans kan 'er de verdere èroei,

en het aanzetten van den fteen , door verhinderd

worden
,

dewyl hetzelve het gruis mede weg-
neemt. Doorgaans is het een uitnemend pallia-

tivum, dat de zo zeer gedugte aandoening ver-

ftompt— ene deugd , die zo dikwyls het grootfte

verlang n van den lyder en van den Geneesheer
uit> ,aa t. Het fnyden van den fteen is zeker,

en L-'yfr altoos de grondige genezing, fchoonhet
menig aal niet word uitgevoerd. Zie Murray
Coifln entatio de qyèuto Uva urfi. Alle zamentrek-
ken e mi ïcjele.n fchynende aandoenlykheiden het
gevce' van de blaas, voor een tyd lang , te be-

riem n of althans te verminderen , en daardoor

komth tdatdeftenen, fchoon zy de blaasalprik»

kelen, nogthans niet gevoeld worden»
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In den witten vloed heeft de ava urfi ook een
goede werking gedaan , zo als men by den aange-

haalden Schry ver kan vinden. Ik heb enen ouden
man , die ene veriaraming in de pisblaas had , en
dien ik langer dan drie maanden daaglyks door den
cath-ter de pis moeit aftappen , in eenige weken
door het poeder van de ava nrji , daar ik enige
dragmen daags van liet gebruiken, genezen.

L. Gcntiana. N. Gentiaan. H.Enzian.
F. Gentiane. E. Gentian , or

Fellworte.

Dit aanzienlyk gewas , dat in Duitschland in

menigte op de bergen gevonden word , is zeer
bitter, inzonderheid heeft de wortel, die zonder
reuk is , een uitftekenden bitteren fmaak. n
afkookzd van den wortel kan dus , gelyk als an-

dere bittere planten ,. op fcrophuleufe verhardin-

gen als een verdelend middel gebruikt worden.
Het extracl: van den gentiaanwortel heb ik in-

wendig zeer kragtig bevonden ter verdeling van
jde fcropbula. Een meisje van vier jaren, dat aan
dit ongemak onderhevig was, nam daaglyks tien

gryn van deze bittere pillen met een byzonderen
trek in , maar toen zy genezen was , kon ik ze
niet overreden, om nog een van deze pillen daags

te gebruiken.

Het bitter afkookzel van den wortel kan men
ook als een zuiverend , het bederf , en 't heet
vuur tegengaand middel op gangreneufe verzwe-
ringen bezigen.

Uit de nieuwfte proeven , die myne vrienden ,

de heren D. Laurenti en Winterl , genomen
Lebben, blykt mede, dat de gentiaan een tegen-

gift tegen het flangengift zy. Zie Mercwius

!

¥ 5 De
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De Heelmeefters maken ook nog eenbyzonder.
gebruik van den volkomen drogen wortel, naam-
lyk zy fnyden denzeiven tot ftukjes , van gedaan-
te als fteekwieken , uie zy in de holle verzweringen
(teken , welke te eng/.yn , of te vroegtydig zouden
toegaan ; hy veröorzjakt ene grotere prikkeling

en toevloed , en daarom word 'er meer etter ge-

maakt. Hy zwelt door de vogtigheid op, die hy
na zig haalt, waardoor de verzwering, of een
nauwe wond, wyder uitgezet word.

In Londen heeft men voor enige jaren ene ver-

giftige gentiaanwortel ontdekt. Hy is van den
goeden gemaklyk te onderfcheiden

, dewyl hy
inwendig een witte kleur heeft, en zonder enig

bitter is. Deze giftige wortel fchynt de Thora

valdenjis van Rat , en het Aconitum primum parda-

Manches van Gesxer ce zyn ; ene plant , waarvan
Lübel verhaak , dat de inwoners van zommige
gedeeltens der Alpen dezelve eertyds gebruikt

hebben, om de pylen 'er mede 'te vergiftigen.

L. Hed
'era terreftrjs. jV. Hondsdraf.

H. Gundelreben. F. Lierre terres-

tre. E. Groimd*ivy.

Deze lage plant , die een der eerftbloeijende

lente gewallen is, heeft een vry doordringenden

reuk, inzonderheid als men een groen blad tus-

fchen de vingers vryft , en ene byblyvende

fcherpe bitterheid. Het kruid is een zeer ontbin-

dend , verdelend en flym verdunnend middel

,

waarom hetzelve in-, en uitwendig tegen koude
gezwellen , en onzuivere verzweringen kan ge-

bruikt worden. Rai getuigt ook, dat hetuitge-

perftezap de hevigftehoofdpynen niet alleen ver-

zagt , maar zelfs geheel verdryft , als men het
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fiegts in den neus opfnuift. De verdikte, fcher-

pe , bedervende fnot , die zig in de voorhoofdè'*

boezems ophoud , is dikwyls de oorzaak van

langdurige hoofdpyn, en dus kan men de nuttig,

heid van dit middel begrypèn. Doch men moet

de hedera terreftres (hondsdraf) van de hedera ar-

lorea (veil), die op de muren groeit, altoos groen

is , en in den herfft bloeit , wel onderfcheiden ,

want deze heefteen zamentrekkenden
,

'enigzins

fcherpen , maar geen bitteren fmaak. Met deze

altoos groene bladeren verbind men de fontanel-

len , om een groteren toevloed te verwekken

,

en men kookt ze ook af tot een zuiverenden om-

fhe uitwendig voor de wonden \ men gebruikt

deÜc bladeren ook uitwendig aks een zamentrek-

kend en opdrogend middel tegen de verouderde

verzweringen in den neus. Het hout van de veil

is hard en wit, men drait 'er de kogeltjes uit voor

de fontanellen , onder den naam van veilkogelt-

jes.

L. Btlis. N. Gal. H. Galk. F. Fiel,

ou Bik. E. The Gal! , or Bile.

De gal, die uit de galblazen van verfcheidene

dieren genomen is, word als een bitter, verde-

lend ,
zeepagtig, ontbindend middel , in verfchei-

dene uitwendige ongemakken geroemd. In wa-
ter word de gal gemaklyk ontbonden , zo ook in

den geeft van wyn , maar met olie vermengt zy

zig niet , ten zy ze lang en fterk in een mortier

gevreven worde.

In de oudfte tyden wierd de gal reeds als een

der kragtigfte verdelende middelen voor de oog.

ziektens aangeprezen. By de Grieken , Arabiers

en
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en Chinefen vind men vele loffpraken van de gal

in de ongemakken der ogen.
Ter genezing van de ftaar worddegplvanzom-

mige hedendaagfehen, zo wel in oogwaters , als

in zalven , gebruikt. Tegen de vlekken en de dóffe
huid van het doorfebynende hoornvlies word de gal,

zo wel van vifchen, als roofvogels, aangeraden

,

gelyk als dé gefchiedenis van Tobias bewyft.
Met de "offegal genas Gherli de fcrophula , en
Kaltschmid meld, dat door het vryven met deze
gal een peesknoop (ganglion) aan de uittrek-

kende pees van de hand verdeeld wierd. Bran-
des pryfl de gedroogde vischgal ter gene-
zing der verzweringen en gezwellen. Door het
opleggen van ruwe hoendergal is , volgens de .

waarneming van Sporus en Bergen , ene blind-

heid verdwenen , die 'alle avond wederkeerde.

Tegen de verwyding van den oogappel, alsmede
*

tegen de duifterheid van 't gezigt, pryzen zom-
migen de gal, en anderen den damp van de ge-

kookte lever der dieren.

L. Cortex peruvianus. N. Koortsbast.

H. Fieberrinde. F. Qiiinquina.

E. Jefuits-b'ark.

De boom , daar de koortsbaft van komt , groeit

in 't koningryk Peru, inde fpaanfche Weftïndiè'n.

Deze baft heeft een fpeceryagtigen
,
enigzins duf-

fen , doch niet onaangenamen reuk , en een bit-

teren fmaak, die met een zoort van fpeceryagti- •

ge warmte lang op de tong blyft. De befte baft

is deze, die van reu': en fmaak de fterkfteis,die

inwendig ene blinkende kaneelkleur heeft, en die

tusfehen de tanden gemaklyk breekt.

ïïec

c
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Het vermogen van dezen baft , als een middel

tegen de koorts , wierd omtrent het jaar 1500,
door de Indianen ontdekt, Hy heeft den naam
van Cbinacbina niet verkregen , als of de boom
in China groeide, maar om dat 'er de vrouw van
den fpaanfchen Onderkoning , den Graaf Del
Cbincbon, in 't jaar 1638. door van de koorts ge-
nezen wierd , die vervolgens dit poeder voor niet
heeft uitgedeeld ; op deze wyze wierd het in
Europa het eerft bekend. Naderhand wierd
het in-'t jaar 1649. door den Kardinaal Lugo,
die te voren tot de orde der Jefuiten behoorde

,

in Europa gebragt , en bleef lang
, onder den

naam van Jefuitenpoeder , verborgen , en ook
daarom zeer beroemd.
De Natuur heeft dit geneesmiddel met zeer

weinig vlugge zamenfteilende delen voorzien

,

zo als de deftillatie en de weinige reuk te ken-
nen geeft. Gomharfcagtige

, aardagtige , enzagt
zamentrekkende , en voor het vuur beftendi^e
zamenfteilende delen , maken de grondftof van
deszelfs wezen uit. Dewyl dit beroemde genees-
middel van den enen kant zo veel lof verwor-
ven, als bedilling van den anderen kant onder-
gaan heeft ; zal ik de kragten van dezen baft
wat nauwkeuriger in overweging nemen.
De pcruviaanfche bast heeft ene koortsverdry-

vende kragt, die de vaste delen verfterkt, de zap.
pen verdikt, en die het bederf het fterkft tegen-
gaat. Op welk ene wyze deze baft eigenlyk de
koortsbewegingen ftilt , is ons onbekend

; mi-
lchien beneemt hy, door de zenuwen te verfter-
ken

, hare zieklyke aandoenlykheid
; moo<rlyk

werkt hy als een tegengift tegen de koortsftof
zelve

: om dat hy de epidemifche koortzen het
beste tegengaat. De verfterkende

, en de ver-
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dikkende kragt der vogten , is gemaklyker na te
gaan; want hy heeft een zamentrekkendenfmaak;
de fcheikundige ontbinding van denzelven toont
ons in zyne grondftof zeer veel yzeragtige aarde,

die met de harft vermengd is ; de zeilfteen trekt

den koortsbaft na zig; en de proefnemingen van
Pringle, omtrent de verrotting, bevvyzen, dat

week , bedorven vleesch in het-aftrekzei van den
koortsbaft wederom vaster word.

Insgelyks heeft het verbazende vernuft, de heer

van 11aller , door zyne proeven , die hy omtrent
de beweging van het bloed in 't werk ftelde

, aange-

toond, dat de infpuitingen van het aftrekzei van
den koortsbaft de zappen in de vaten der kikvor-

fchen troebel maakten.

Het grootfte vermogen , waar door de koorts-

baft de Heelkunde zo veel eer aandoet , is de

door den beroemden northamfchen Heelmeefter,

den heer Ruschwort , in't jaar 17 15. ontdekte

kragt, (ene uitvinding, die de waarde van alle

mogelyke beloningen te boven gaat) waar mede
dit godlyk middel zig tegen het bederf, en 't koud

vuur verzet , en die naderhand van den vermaar-

den Geneesheer Pringle door proeven enbevin-

dingen bevestigd is.

Deze kundige Geneesheer, die zig door de leer

der bederftegengaande geneesmiddelen onfterflyk

heeftgemaakt, beftrooide het vleesch, en dedier-

lyke zappen, met het poeder van den koortsbaft,

en liet op andere dergclyke zelfftandigheden een af-

kookzel daarvan gieten ; toen zag hy dat deze dier-

lyke delen veel langer voorde verrotting bewaard

bleven , dan wanneer dezelven met water, of an-

dere lichamen , of wel geheel niet vermengd , op

zig zeiven gelaten, en aan de lugt blootgefteld

wierden. Ja zelfs reeds bedervende dierlyke zelf-
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Handigheden , en zappen, verloren door deri

koortsbaft niet alleen hunnen ftank , maar wier-

den ook wederom verfcher , vaster , en harder.

De koortsbaft bezit vournaamlyk deze kragt, uit

hoofde zyner zamentrekkende zamenftellende

delen. Want door middel van dezelven verdikt

hy de zappen, die' door het bederf ontbonden

zyn; hy vermeerdert de aardagtige delen in de-

zelven ; en maakt dezen derhalve tot de inwendi-

ge beweging der zamenftellende delen , waarin

de verrotting eigenlyk gelegen is
,
ongefchikt;

hy verfterkt de vezelen der vaten, en maakt dus

daardoor niet alleen de beweging, die de zappen
voortdryft, fterker, maar hy bevordert 'er ook
de affcheiding der bedorvene ftof door. 't Is op
deze wyze dat de koortsbaft 'in de gangrana , en

fphacelus, als de pols merklyk ingetrokken word,
en de kragten te gelyk zeer verminderen

,
zyne

wonderen doet.

De ziektens, waarin de koortsbaft met voor-

deel kan gebruikt worden
,
zyn de volgende :

In het heet en koud vuur , dat vogtig is , het

zy dan dat het door ene uit- , of inwendige oor-

zaak ontftaan zy , is de koortsbaft door ene grote

menigte van Waarnemers , in zeer-dikwyls her-

haalde proeven, als het grootfte fpecifaumbevon-
den. Amyand, een beroemd engelsen Heelmee-
fter , heeft den koortsbaft in het koud vuur ze-

venmaal na dien tyd met een gelukkig gevolg ge-

bruikt. Douglas heeft het koud vuur, dat door
een inwendige oorzaak ontftaan was , in een man
van vyftig jaar daardoor genezen. Shtpton geeft

hieromtrent twe waarnemingen op , waarvan het
eerfte geval ongelukkig, doch het twede zeer ge-
lukkig afgelopen is. De LondenfcheHeelmeefter
Bradley heeft zelfs in ene wuterzugtige vrouw

» door
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door den koortsbaft het vuur geituit; fchoon 'er'

reeds een hevige ;.o rts, en een zwarte tong plaats

hadden. Na de gelukkige proeven van dezeen-
gellche Heelmeefters was de grote Practicus Wekl-
hof de eerfte , die de kragten van den koortsbaft

tegen het vuur in Duitschland bekend maakte.
Heister, Hornel, Thruraph, en anderen heb-

ben naderhand den koortsbaft , dikwyls voorde-

lig, dik w 3 ls vrugteloos, in het vuur bevonden,
doch de bevinding heeft geleerd, dat alleen het

natte, zo wel heet als koud vuur, maar geen-

zins het droge vuur , door den koortsbaft kan ge-

nezen worden.

In kwade verëttering. Wanneer grote ge-

kneusde wonden, uit welk ene oorzaak ook, in

ene kwade verëttering rvergaan, dan moet men
aanftonds den koortsbaft toedi.nen De zwak-
heid, het bederf der zappen, die in de gekn.us-

de delen zyn uitg.ftort, en de kaciiektifche li-

chaams-eftekenis van den gekwetften , vorderen
verfterkende , en b-derf tegengaande middelen.

Onder dezen is de koortsbaft het kragtLfte.

Wanneer de wond bleek word. zegt Ramby,
en ene dunne kwade etter geeft, moet men den

koortsbaft voorfchryven ; offchoon detona; droog,

en de hitte groot is. Dit geeft de zwakke pols,

die hier by plaatsheeft, te kennen. Doen indien

de koorts , die door de wond veroorzaakt word,
buitengewoon hevig is , 'tgeen de fnelle en harde

polsflig aanduid; dan moet 'er, behalve het ge-

bruik van den koortsbaft, een ader geopend, en
zuren uit het plan enryk , of verdunde zoetge-

maakte minerale zuren , met falpeter, en veel ger-

itendrank, gegeven worden. Aldus kan men de

gevolgen van de !.wade verëttering, naamlyk van

de gangreneufe verëttering der rotkoorts , van de

bloedr
*
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bloedftorting , van het opflorpen van de etters

en dergelyken , door den koortsbaft te keer gaan.

In de kwade genezing der wonden en verzwe-

ringen. By de leucopblegmatici , die dunne zap.

pen, en flappe vezelen hebben, is de heling der

wonden dikwyls zeer moeilyk,

Zo ook in wonden , die in den zomer te veel

,

fchoon goede etter geven ; als mede by de zoda-

nigen,, daar de wond bleek, en de etter flinkend

en dun is , word de koortsbaft het befte inwen-
dige balzema_tige, verfterkende , en bederf te-

gengaande wondmiddel bevonden.
Aldus kan mengde opflorping en het terugke-

ren van de etter onder de heling, de flepende en
bederflyke koorts, door de wond veroorzaakt,

den etteragtigen buikloop, de uittering, de wer-

king der bedorvene lugt in gafthuizen, enz. door
den koortsbaft voorkomen.

In boosaartige bedorvene verzweringen , die

na de uitflagkoortzen overblyven , heeft de be-
roemde Werlhof en Fotpergill ene goede wer-
king daarvan gezien ; ook heb ik hiermede ene
vuile verzwering van de oorklier genezen; en ene
andere , die uit ene koortzige , roosagtige neer-

zetting aan het fcheenbeen ontftaan was, daar de
huid en het vetvlies derwyze verteerd waren,
dat ik de fpieren bloot zag liggen.

Dewyl de vuile verzweringen de eigenfchap
van een ftuk bedorven vleesch hebben

,
zag ik

hetzelfde , dat Pringle in zyne proeven met be-
dorvene dierlyke z.jlfftandigheden waarnam.
De flank hield in 'de verzwering op , en ver-

dween geheel : de weke verllapte oppervlakte
wierd vaster, en gaf ene goede etter. Men moet
nogthans niet geloven , dat de koortsbaft alle ver-
zweringen kan genezen. Immers neen. Want hy

* Q doet,
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doet byna alleenlyk in de bedorvene zyne kragt';

in de overige veelvuldige zoorten van verzwerin.
gen heeft deszelfs uitwendig , zo wel als inwen-
dig gebruik geen dienft gedaan: dan het karakter,
en de fcherpte der verzweringen is teonderfchei-.
den.

In kankerzweren. Teen de goede werking van
den koortsbaft in kwaadaartige bedorvene ver-
zweringenden Geneesheren en Heelmeefteren be-
kend wierd., beproefden zy ook de werking van
den bafh in de opene kankerzweren, die met de
vuile gangreneufc verzweringen zo veeloverëen-
komft hebben. Hamp en Shipton befpeurden
'er ene goede werking van. Werlhof zag in den
beginne , dat een byna kankeragtig kliergezwel,

in tv/e perzonen, die ene ware kanker hadden,
met den koortsbaft zonder voordeel beproefd
wierd. Ritter heeft met den koortsbaft ene ope-
ne kankeragtige borft genezen

; enige dergelyke

gevallen heeft Dietrich van kankeragtige ver-

zweringen , en de Hoogleeraar de Haen van de
beenkanker aangetekend. Dewyl deze waarne-

mingen aantonen, dat de kankerzweren door den
koortsbaft zomtyds genezen

, zomtyds verzagt,

zomtyds geheel niet veranderd zyn , zo is 't klaar

-

blyklyk , dat de koortsbaft alleenlyk in de kanker-

zweren van een rottigen aart een geneesmiddel

zy ; in de overige zoorten van kankerzweren
word wel het bederf , doch geenzins de bj'zonde-

re kankeragtige fcherpte , nog het byzonder kan-

ke"agtig karakter der verzwering veranderd. De
Baron van S wie ten heeft de werking van den
koortsbaft, ten dezen aanzien, het nauwkeurigft

aangetekend. De koortsbaft, zegt deze zorgvul-

dige waarnemer, verzagt de kanker , en doet de-

zelve zeer goed affcheiden ; maar hy geneeft de

oves-
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overblyverrek verzwering niet.. Ik heb ook ge»

zien dat de flank, de dunne etter , en de bran.

dende pyn in de kankerzweren door den koorts-

baft verdwenen ; dat de verzwering zuiver, en met
goede etter bezet wierd ; dat de kanker niet meer
gebloed heeft: doch de verzwering kon 'er dan •

nog niet mede genezen worden, alhoewel ik uit-,

.

en inwendig den baft voor een tyd lang gebruikte.

De vereniging van den koortsbaft met de fcheer-

ling heeft in zommige kankeragcige ongemakken
meer aangezet.

In de fcrophuleufe ongemakken. Twe engel-

fchen , de Heren Fordyce , en Fothergill , heb-

ben met den koortsbaft in de genezing der fcroplnt»

la gelukkige proeven genomen.
De zwelling van de onderkaaks-

,
hals-, en

fpeekzelklieren.de verouderde oogöntftekingen

,

het zwellen der lippen , de verzweringen van de
huid . en alle ongemakken , die uit de fcrophuleufe

fcherpte onftaan, zyn door den koortsbaft genezen.

Dan dewyl ene zure flym de oorzaak van deze

ziekte is, en nadien alle klieren, zo wel als het
ganfche lichaam , van fcrophuleufe kinderen ver-

flapt zyn; zo kan men ligt begrypen, waarom .c

koortsbaft in deze ziekte van dienft kan zyn.

Hy verfterkt de zwakke klieren, die dan ook ver-

volgens de ftilftaande flym van zig voortdryven.
Het bitter zamenftellend gedeelte, en de grote

hoeveelheid der aarde van den koortsbaft, ver-

beteren de zure fcherpte der vogten. De ver-

meerderde verteringskragten verwekken een be-

ter voedend zap. Ik heb onlangs een meisje van
zeven jaren met een drankje van den koortsbaft,

de fcheerling en de Arnica, in den tyd van twe
maanden van de fcrophuleufe ziekte genezen.

Zy had te gelyk een gevrigtsgezwel aan de knie,

» Q 2 door
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door ene verdikte, gevrigtflyin , daar zy een om-
flag van zwavel tegen gebruikte.

In langzame blöedftorting n. In bloedftortin-
gen van fponsagtige en vuile verzweringen, heeft
men den koortsbaft uit-, en inwendig met voor-

• dcel gebruikt. Ramby heeft by grote wonden,
die dikwyls weer op nieuws begonnen te bloeden,
na dat 'er ene ader geopend was, alle drie uren
een dragmc van d n koortsbaft vuorgefchreven.
De beroemde Werlhof zegt, dat de koortsbaft

wonderen doet in alle bloedftortingen, die niet

met ene volbloedigheid
, kramptrekking, of ver-

hitting van het bloed gepaard gaan. De koorts-
baft verdikt het bloed, hy trekt de vaten zamen,
hy wederftaat het bederf, en de flapheid'der rot-

tige vaten, en hy neemt de grote zwakheid der
zenuwen , en van het ganfche lichaam weg.

In het neusbloeden, en het bloeden uit de kan-

kerzweren, heb ik een ooggetuige van deszelfs

goede werking geweeft. Aldus kan men de vrees-

lyke gevolgen van de bloedftortingen in wonden

,

van de zwakheid, van deflauwtens, en van de
ftuiptrekkingen , door den koortsbaft voorkomen,
en dezelvi n afKeren.

In rotkoortzen. In de Heelkunde heeft men
alleenlyk met fymptomatifche koortzen , die nier.

zelden gevolgen van uitwendige kwetzingen of

ontaartingen zyn, te doen. De gewoonlykfte

koortzen zyn : de wondkoorts , de verëtterings-

koorts, de uitterende koorts, en de rotkoorts.

Zelden is een koude koorts het toeval van een

uitwendige ziekte. Zo wel de wond - , als de ver-

ëtteringskoorts,zyn zoorten van ontftekingkoort-

zen, en in dezen is de koortsbaft fchaadlyk; om
dat hy de koorts, daar dik bl >ed is , vermeerdert.

Alwaar derhalve de veré'ttering niet nadelig is,

daar"
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daar zou de koortsbaft kwaad doen. Doch als de

verëttering in wonden of ontftekingen nodig, en

de wond of verëtteringskoorts uit welk ene

oorzaak ook, te zwak is; dan is deze baft het

befte koortsmiddel; om dat hy in dit geval de ver-

ëttering bevordert, en dus de koorts verdryft.

In de boosaartige uitterende koortzen , die uit

etter, welke in het bloed gebragt is, of uit ene

bedorvenc gangreneufe ftof ontftaan, is de koorts-

baft altoos noodzaaklyk , en in dit geval is hy het

eenige middel , om de gehele bederflyke ontbin-

ding der vogten te beLtten.

De koude koortzen zyn dikwyls in gekwetften

de gevolgen van een kwaden leefregel; men moet
dezeiven daarom in den beginne door Kuikzuive-

rende middelen, en, als zy niet ophouden, door

den baft beteugelen.

In kramptrekkingen, die gevolgen van bele-

digde zenuwen zyn , is de koortsbaft het grootfte

hulpmiddel, als hy, met opium gemengd, inwen-
dig gebruikt word. Ik heb hem in de hondskramp,
die uit ene kwetzing aan 't gevrigt van den gro-

ten teen , en op een andere tyd in ene kramp-
trekking na ene afz tting , zonder opium heil-

zaam bevonden; alhoewel ik den koortsbaft fiegts

door klyfteren liet inbrengen.

De Geneesheer Ritter pryft den koortsbaft

ook, in de Atia Naturce Curioforum^ als een mid-
del tegen de kramptrekkingen ; en dc Heer Bisset,

een bero.md engelfch Arts, heeft den koorts-

baft in fymptomatifche hondskrampen , die na af-

zettingen, wonden d_r gevrigten , beenbreuken,
enz. volgen, heilzaam bevonden.
De ftuiptrekkinpen , die in lyders, welke ene

afzetting ondergaan hebben, tot na de volkome-
ne verëttering zeer algemeen zyn , heb ik door

> Q 3 het
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het lieulzap vermeerderd , en door den koortsbaft
verminderd

,
ja zomtyds geheet zien ophouden.

In oogzieictens. Verouderde oogöntftekingen
heeft de vermaarde Fothergill, en anderen,
met een drank van den koortsbaft genezen.
De Baron van Swieten verhaalt dergelyke

proef, omtrent ene ophlhalmia periodica, die alle

avonden op gezette uren wederkeerde.
De Keizerlyke Lyfarts Störk, die zig in dé

Materia medica zo veel roem verworven heeft,

verdreef ene periodieke blindheid , die de zwar-
te ftaar vertoonde, door het inwendig gebruik
van den koortsbaft.

Op gelyke wyze moeft men de periodieke tand-

pyn, en alle heelkundige ongemakken, die op ze-

kere tyden wederkomen, behandelen; inzonder-
heid als men de buikzuiverende middelen zonder
voord :el in dezelven heeft laten gebruiken.
De koortsbaft is nogthans fchaadlyk, of ten

minfte vrugieloos , in de verharde gezwellen.

Want de baft verdikt de zappen, en hy trekt de
vezelen , en de vaten , die verftopt zyn

,
nog meer

te zamcn.

Men kan door gene waarneming bewyzen dat

'er een wez:nlyke Scirrhus door verdeeld is gewor-
den, ik heb boven reeds onderzogt , hoedanig de
koortsbaft in de genezing der fcrophidcs werke.

In alle wezenlyke ontftekingen , en in ziektens,

die met ene ware ontftekingkoorts verzeld gaan.

Want dewyl de koortsbaft het bloed, dat by de
ontftekingen boven dien door ene brandige ont-

ftekingflym verdikt is, nog meer verdikt, de ge-

fpanne vaten nog meerder fpant, en dus de fnel-

le beweging der vogten nog meer verhaalt, zo is

het klaarblykelyk , waarom de koortsbaft in alle

ontftekingen] nadelig zyn moet.
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Ik befpeur altoos , dat de polsflag , en de wer-

kingen die daar van afhangen , door 't gebruik

van den koortsbaft vermeerderd worden.

In het droge vuur. De waarnemer..- der ziek»

tegefchiedeniüen , hebben in veelvuldige voor-

beelden aangetekend, dat de koortsbaft het dro*

ge vuur niet geneeft. Sharp, Bagier, enÖAR-
lon hebben in dit zoort van vuur gene werking
van den koortsbaft waargenomen ; fchoon Goo'ch
en Bauher denzelven in het droge vuur heilzaam

bevonden hebben. Dewyl in 't droge vuur een
ftilftand der vogten, die tot ene pekagtige dixte

verdikt zyn, en ene zamentrekking, en verdro-

ging der vezelen en vaten plaats heeft, kan m:n
gemaklyk begrypen, dat de koortsbaft, als een
verdikkend en zamentrekkend middel, nog in-,

nog uitwendig van dienft kan zyn. De koorts-

baft word, zo wel inwendig, als uitwendig, op
zeer verfchillende wyzen gebruikt.

Inwendig word de koortsbaft liet gefchiktft oiti

de twe uren tot een dragme in poeder gegeven.
Dit kan men ook met andere middelen tot een
conferf maken. Doch als men denzelven in een
wateragtig afkookzel, of in een wynagtig aftrek-

zei wil geven ; dan moet men 'er een halve on-
ce toe nemen. Indien de lyder den baft niet kan
gebruiken ; dan moet dezelve in een klyfteer ge-
geven worden. Door klyfteren van den koorts-

baft genas Baglio , Helvetius , Buchwald , en
anderen , de koorts , en verfcheide andere ziek-

tens.In de hondskramp en andere keelöngemakken,
daar de lyder niet flikken kan, moet men de koorts-
baft tot een halve once in water laten afkoken.

Uitwendig kan het afkookzel , of een fterk af-

trekzei van den koortsbaft , als een ftoving , gor-
geldrank, infpuiting, of ook als een klyfteer ge-
9 be-
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bezigd worden. De beroemde Coone laat een
fpons , die in een fterk afkookzel van den koorts-

baft gedoopt is , uitwendig aanleggen. Men kan
den baft ook als een poeder in de vuile verzwe-
ringen ftroyen, of denzelven met rode wyn, of

met een ander vogt, tot een pap koken. Op de-

ze wyze gebruikt men den koortsbaft op vuile

verzweringen en wonden, op het vuur, en op
wateragti'je gezwellen ; de gorgeldrank dient voor

de angina gangranofa. De Geneesheren gebruiken

den koortsbaft ook uitwendig tegen de koorts,

by kinderen, die denzelven niet willen innemen.

De engelfche Heelmeeflers genazen dus de

koorts der kinderen , door een borftrokje , daar

de koortsbaft in gevoerd was; anderen hielpen

ze ook van de koorts door een omflag van den

koortsbaft op de maag te leggen. Zommigen be-

dienen zig van den koortsbaft om de tanden icnoon

te maken, en pryzen de conferf , die uit dit poe-

der met rozenhoning gemaakt is, byzonderlyk

tegen het bedorvene tandvleefch.
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